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Azi, in „Cupa

Steaua - Politehnica
De astăzi, amatorii de 

baschet din Capitală au 
prilejul să urmărească evo
luția celor mai bune echi
pe masculine bucureștene, 
angrenate în turneul final 

al „Cupei României4*.
Prezența in echipe a unora 

dintre cei mai buni jucă
tori care ne-au reprezentat 
la europenele din Finlan
da (Jekely, Nosievici, No
vac, Diaconescu, Tarău), ve
chea rivalitate sportivă și.

Româniși" la baschet,

și Dinamo -1. C. F.
desigur, dorința de a cîști- 
ga trofeul (și cu acesta 
dreptul de a participa la 
„Cupa cupelor"), sînt argu
mente care ne fac să cre
dem că vom asista la dis
pute spectaculoase, echili
brate.

Etapa inaugurală de azi 
se dispută în sala Floreasca, 
de Ia ora 18, și programea
ză jocurile: Steaua — Poli
tehnica și Dinamo — I.C.F.

0 frumoasă victorie românească la Ciudad de Mexico

Viorica Viscopoleanu pe primul loc
la săritura în lungime

recordul Ini D'Encausse• Papanicolau a doborît
• Danek pe locul trei Ia disc • Record mondial la haltere

CIUDAD DE MEXICO 18 
(Ager pres). -—■- Pe stadionul 
Cetății universitare din Ciu
dad de Mexico au continuat 
întrecerile de atletism din 
cadrul Săptămînii preolim- 
pice.

C omporfîndu-se remarcabil, 
adela VIORICA VISCOPO- 
1 E.4NV a adus prima victo
rie u României, ciștigînd pro
ba ile săritură in lungime cu 
performanța de 6,56 m (ob
ținută în ultima încercare). 
Pe locurile următoare s-au 
clasat : Tatiana Talîșeva
(Il.R.S.S.) 6.56 m; Maria
Victoria Trio (Italia) 6,37 m; 
Violet Obiamaca (Nigeria) 
6.14; Irene Martinez (Cuba) 
5,95 m : Jenny Meldtim (Ca
nada) 5.79 ni.

Proba de săritură cu pră
jina s-a soldat cu un nou re-

cord european stabilit de at
letul grec Christos Papani- 
colau
c.ausse 5.28 m). 
Richard Railsback 
locul doi 
vieticul 
locul trei

Proba
care a 
tigată 
Na dej da Cijova cu rezultatul 
de 18,11 m. In urma sa s-au 
clasat atletele din R.D. Ger
mană. Renale Boy (17,32 m) 
și Margitte Gummel (17,26 
m).

Aruncarea discului bărbați 
nu a pus probleme cunoscu
tului discobol 
mund

gree Christos
— 5,30 m (v. r. D’En- 

Arnericanul 
a ocupat 

m. iar so- 
Blîznețov 

m.
de arun- 

I fost cîș- 
sovietică

cu 5,20 
Chenadi 
cu 5.10 i 
feminină 

greută|ii a 
de sportiva

polonez Ed-
Piatkovsski, învingă toi

(Continuare în pag. a 4-a)

Calificârile pentru cam
pionatul mondial femi

nin de handbal

Turneul internațional de box 
de la București

e-Partida tur-retur dintre 
chipele feminine de handbal 
ale României și Suediei, con- 
tînd pentru calificarea in tur
neul final al C.M. de anul vii
tor, se va disputa în cursul 
lunii ianuarie. Primul meci 
va avea loc Ia București, în 
ziu» de 14 ianuarie 1968.

se va

Sezonul pugilistic inter
national de toamnă bate 
la ușă 1

Sîmbătă, la ora 19, va 
răsuna în sala Floreasca 
primul sunet de gong, care 
va marca deschiderea tur-

Sentimentul
de club

se
Există un asemenea sentiment ?

Există I II dovedesc atîtea și atitea realități 
sporlului pe toate meridianele globului și 

evident — și la noi. Este acel sentiment care 
înfiripă chior în anii copilăriei cînd începe să se ma
nifeste fidelitatea față de echipa cu care „ținem" sau 
o reprezentăm în partidele de ulii și porumbei, de 
hoți și vardiști și mai apoi în îndîrjitele dispute d:n 
jurul mingii de cîrpă, închipuind-o pe cea visată, cu 
mvlte petice de piele, care va veni.

tste, în prima lui manifestare, tocmai acel senti
ment ce se împlinește o dată cu trecerea vremii, 
identificîndu-se chiar cu ideea amplă despre sport, 
multiplă ca sensuri și implicații individuale, dar și 
sociale.

Este un sentiment care, desfășurîndu-se în timp, se 
îmbogățește necontenit, crescind întocmai bulgărelui 
de zăpadă rostogolit pe o pantă, ori compunîndu-se 
ca un mozaic din mici piese care concurează final
mente la aspectul monumental al unui panou deco
rativ

Care îi sînt componentele ?
Voința dîrză cu care se urmărește victoria, spiritul 

de întrecere solicitînd în primul rînd autodepășirea, 
mîndria de a cuceri prin luptă cinstită succesul, bucu
ria de a-i bucura pe cei care te susțin în competiție, 
crezînd — în acele clipe — în tine mai mult decît în 
ei înșiși, solidaritatea față de coechipieri si conștiința 
unei datorii împlinite, iată ce reunește noțiunea senti
mentului de club.

Pentru sportivul activ acest sentiment se identifică 
permanent cu însuși mobilul evoluției sale pe durata 
unei partide, reîmplinindu-se mai deplin cînd disputa 
angajează culorile naționale.

O particularitate definitorie 
este aceea a transmutării 
în cea colectivă. Pentru că, 
cîțiva sportivi, în tribune, în

neului international. Eve
nimentul este așteptat cu 
nerăbdare de iubitorii 
boxului nostru care, de la 
turneul Armatelor prietene 
n-au mai avut prilejul să 
asiste la confruntări inter
naționale de prestigiu. Tur
neul programează trei reu
niuni, în cadrul cărora vor 
apare în fata spectatorilor 
aproape 
speranțe 
tul ui cu 
U.R.S.S., 
Și, 
nia.
minatorii, astfel că dispu
tele vor fi foarte aprige.

Reprezentanții noștri sînt 
hotărîti să se comporte cit 
mai bine, pentru a-și crea 
,,pîrtii“ libere spre 
olimpic. Trebuie • 
turneul care începe 
tă seara constituie 
ver examen pentru 
aspiră la un loc în 
care se va deplasa la Ciu
dad de Mexico.

50 de pugiliști, 
autentice ale spor- 
mănuși din Franța, 
Bulgaria, Ungaria 

bineînțeles, din Româ- 
Meciurile vor fi eli-

> lotul 
știut că 

sîmbă- 
un se- 
cei ce 
echipa

I

Un moment de neuitat: două secunde după golul trei!

Foto : A. Neagu

Campioana noastră merge mai departe in „C. C. E.“

RAPID - IRADIA 3-0(1

a acestui sentiment 
sale din aria individuală 
în timp ce pe teren luptă 
fața aparatelor de radio,

EM. DEC.

tOontinuare în pag. a 2-a)

Stimati cititori, în ochii 
fiecăruia dintre dumnea
voastră am fost, pe rînd sau 
consecutiv, „stelist", „di- 
namovist", „petrolist" sau... 
mai știu eu ce. Dați-mi voie 
ca. în după-amiaza aceasta 
de toamnă, să fiu rapidist 
din cap pînă în picioare și 
să încep comentariul prin- 
tr-un MULȚUMESC, RA
PID !

Da, mulțumesc Rapid, 
deși mai mult de o sută de 
minute m-ai chinuit în
grozitor. Pe mine, zecile de 
mii de oameni din tribune, 
sutele de mii de lingă a- 
paralele de radio, din rata 
televizoarelor. Dar, în tni-

nulul 107, după ce Puiu 
Ionescu, într-o luptă corp 
la corp cu șase apărători 
bulgari (inclusiv Karușkov) 
a marcat MARELE GOL al 
calificării, am alungat din 
inimă întreaga lume de de
cepții și amărăciuni adu
nată aci. pîn$ atunci. Am 
uitat totul și aidoma tutu
ror m-am ridicat pentru a 
saluta rezultatul împlinit, 
așteptat, dorit.

Revăd, acum, blocnotesul 
și găsesc inserat, sub mi
nutul 108, cuvinte ce 
prind un univers de
timente: AH 1 ACESTE 12 
MINUTE I Da, aceste 12 mi
nute în care atîtia iubitori

cu- 
sen-

ai fotbalului au suportat 
supliciul scurgerii timpului, 
divizat în minute, secunde, 
zecimi de secundă. Fiecare 
contact cu mingea al fot
baliștilor bulgari era o a- 
păsare pe propriile-mi Um
ple, pe tîmplele tuturor ce 
trăiau această ultimă „oră“ 
a extraordinarului meci care 
a fost Rapid — Trakia. Ex
traordinar prin tensiunea 
ce creștea perpetuu. în care 
eram integrați total, oas
peți și gazde, și care, cred 
în clipele ce au precedat 
fluierul final se apropia de 
limita maximă. Cineva de 
lingă mine mi-a 
gîluit de emoție :

ar fi finala campionatului 
mondial" !. într-un fel era, 
pentru că acest zeu capri
cios care se numește fotbal 
își arătase, de-a lungul par
tidei, ba fața atrăgătoare a 
victoriei, a calificării, ba pa 
cea de spectru a despăr
țirii Rapidului de competi
ția ce întrunește în cadrul 
ei campioanele țărilor eu
ropene. Și era, mai ales da
torită imposibilității de a 
te menține în competiție 
dacă nu obții fondurile (în 
goluri) necesare. Scriind a-

șonti' 
.parcă

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



Noutăți in componența formațiilor

M. Ciuc, Agronomia 
Odorhei, Politehnica 

Avintul Gheorghieni. 
Steaua și Dinamo 

anunță ea principale 
viitoarea ediție a in

A mai rămas aproximativ o lună 
pînă la disputarea primelor jocuri 
din cadrul campionatului republican 
de hochei pe gheață.

După cum am anunțat, la turneul 
final al campionatului (din nou cu 
patru, tururi) iau parte 7 echipe: 
Steaua, campioana țării, Dinamo Bucu
rești, Avintul 
Cluj, Tîrnzva 
București și 
Dintee acestea 
București se 
favorite și în ------------ ..
trecerii. Ambele formații vor alinia 
în noul sezon, în general, aceleași 
garnituri, fiind de semnalat doar 
faptul că în loturile respective au 
fost incluși o serie de jucători tineri 
și eu perspective. La Steaua, de pildă, 
au trecut : portarul M. Stoieulescu 
de la Constructorul București și ju
cătorii L. Ballo (Avintul M. Ciuc) și 
N. Foderea (Șc. sportivă nr. 2). Lo
tul echipei Dinamo s-a completat cu 
4 juniori de la Șc. sportivă nr. 2 : 
Gh, Dobreanu, Ion Bălăneanu, Gh. 
Ghițu și Gh. Voicu.

După ce ani la rînd s-a chinuit să 
evite retrogradarea, Agronomia Cluj 
se pare că va reveni in plutonul e- 
chipelor fruntașe. Facem această a- 
firmație știind că boeheiștii clujeni 
întreprind un turneu de pregătire în.

Poiana Brașov inii

aceștia, ar 
serie de 

îh primul 
știre care

Se apropie noul 
sezon de iarnă. 
Cluburile și aso
ciațiile cu secții de 
schi, hochei sau 
patinaj își verifică 
inventarul, i a r 
sportivii se găsesc 
în plin antrena
ment. Deocamdată 
pe... useat. In a- 
celași timp, se fac 
pregătiri intense și 
la bazele pe care 
vor avea loc între
cerile.

Poiana Brașov 
este locul de întîl- 
nire a miilor de ar
matori ai schiului 
Pentru 
vena o 
noutăți, 
rînd o
nu trebuie sâ pară 
senzațională: este 
vorba de amenaja
rea «t instalație 
pentru nocturnă a 
pîrtlei de slalom 
din apropierea ho
telului „Sport". 
Be-a lungul pîrtiei, 
pe o distanță ce 
depășește 250 m au 
fost montați 29 de 
stîlpi, fiecare avînd 
două postamente 
pentru becuri. A- 
cest lucru va da 
posibilitatea amatorilor de- schi și, 
i»ai ales, oaspeților care poposesc 
din alte țări pe meleagurile Poienii 
Brașov, săi se avînte pe pirtie și 
seara In același loe au început lu
crările pentru amenajarea unui 
sehi-litt.

IU mare din pag. 1) 

a ecranelor televizoarelor, zeci și 
sute de mii de oameni sînt ani
mați de același sentiment care-i 
însuflețește și pe actorii princi
pali ai spectacolului la care ei 
osistă. De multe ori, tocmai în 
rîndul acestora se manifestă mai 
puternic, mai deplin, sentimentul 
de club.

Este oare necesar să reamin
tim galeriile echipelor de fotbal 
Rapid București, Universitatea 
Craiova, F. C. Argeș, pe supor
terii formației de volei Dinamo 
București, publicul studențesc al 
celebrelor întreceri de canotaj 
ale universităților engleze Ox
ford și Cambridge ?, ori să-i adu
cem ca martori pe faimoșii „ti- 
fosi" ai formațiilor italiene A.C. 
Milan și Internazionale (care au 
împărțit pur și simplă marele 
oraș industrial lombard în două 
mari grupe), pentru a ne valida 
afirmațiile ?

Credem că nu și. — de fapt — 
nici nu ne-am propus aceasta.

Dorim însă să atragem aten
ția asupra necesității multiple de 
sădire și dezvoltare a acestui 
frumos sentiment al clubului țe
sut pe o canava de însușiri mo
rale ce merită a fi consolidate.

Numele clubului, culorile sale, 
stema și stindardul sportiv, 
imnul propriu, insigna, și cravata 
distinctivă, carnetul de membru 
al clubului, toate laolaltă și fie
care în parte constituie un punct 
de sprijin în eșafodajul spiritual 
menit să susțină sentimentul de 
club absolut necesar oricărei 
mișcări sportive.

Steaua și Di-

Cehoslovacia, acumulînd in acest fel 
o perioadă de antrenament pe gheață 
mai mare decit cea a principalelor 
pretendente la titlu, ~
namo București. Pe de altă parte, 
echipa clujeană se va prezenta la 
noul campionat și cu un lot mult îm
bunătățit, atit cantitativ, cît și cali
tativ. Astfel, în acest sezon vor îm
brăca tricoul Agronomiei Cluj dina- 
moviștii bucureșteni A. Tarei, C. Bar
ta și F. Kollo, Alături de el vor 
evolua și o serie de juniori talentațl 
dm M. Ciuc, in prezent studenți la 
Cluj.

Dintre celelalte transferări apro
bate- de federația de specialitate vom 
semnala, ca mal importante, doar 
pe cea a lui L. Jere de la Steaua la 
Avintul M. Ciuc și pe cea a lui D. 
Bazilides de la Politehnica București 
la Avintul Gheorghieni.

Din discuțiile purtate pînă în pre
zent cu unii antrenori, ca și din da-
tele furnizate de transferări, reiese 
că lupta pentru întîietate nu via mai 
fi un duel Steaua—Dinamo, tn ..horă'', 
se pare că vor reintra Agronomia 
Cluj, precum șj Avintul M. Ciuc, 
deși aici pregătirile au început cu o 
oarecare intirziere. Așa că avem toate 
motivele să așteptam eu nerăbdare 
primele partide. Numai timpul să 
treacă mei repede...

C. GRUIA — coresp. principal

areastâ idfrifl în- cadrul plăcut al
Almnsfero dinaintea concursurilor de 
revedea ,si :» 
Poienii Brașov.

l'<rto: A. Neaga
Și pentru sportivii de performan

ță avem cîteva vești îmbucurătoa
re. In Poiana Ruia se va amenaja 
un schi-lift, iar cel din Kantzer va 
fl refăcut, realizarea acestora con
stituind un adevărat ajutor în pre
gătirea schiorilor noștri fruntași și, 
mai ales, în desfășurarea în condi-

Dacă astâzi cluburile studen
țești se bucură de o mare popu
laritate în orașe ca Timișoara și 
Cluj, faptul trebuie neaparat pus 
pe seama unei tradiții ; dacă la 
Pitești ori Constanța actualele 
cluburi locale și-au cucerii sim
patia, trebuie înțeles că grupă
rile respective au adus cetățeni
lor acestor orașe satisfacția re
prezentării în competiții oficiale 
de prim ordin, tot astfel cum de 
existența unor cluburi dispărute 
(nu știm de fapt de ce) se leagă 

Sentimentul

nostalgia nu numai a celor vîrst- 
nici, dar chiar și a celor mai 
tineri. Cine din Timișoara n-a 
auzit despre Ripensia, cui îi este 
străin, la Pitești, clubul Sporting, 
sau în Capitală Juventusul ori 
Metropola, Stadiul Român sau 
Ski Club București ?

Cine crede sincer că se poate 
atașa sufletește de un club care 
se numește „S.P.R. 30 Decem
brie", „B.N.R.S.R.", „I.M.U.M.-
M e d g i d i a", „I.D.E.B." sau
„I.L.E.F.O.R." ?, sau cine nepoa
te convinge că simplul nume al 
orașelor Timișoara, Cluj, Craio
va adăugate celui al clubului 
Universitatea (cu echipe în toate 
cefe trei centre amintite) vor pu-

Clasamente ia zi
S-a încheiat etapa a șasea a. 

campionatului republican pe echi
pe, dai pînă la începerea turneu
lui final (4 noiembrie) mai sînt 
de disputat cîteva restante în 
grupa a doua. Deocamdată, cla
samentul' competiției arată astfel: 

CATEGORIA 
Grup» I.

A

1. București I 6 4 0 2 80—52 14
2. Banat 6 3 0 3 69—63 12
3. Oltenia 6 3 0 3 64—68 12
4. Crișana 6 2 0 4 51—81 10

Grupa a Ii-a
1. Galati I 6 3 1 2 70—68 13
2. Dobr’ogea 4 2 1 1 49—39 9
3. Argeș 5 2 0 3 52—56 9'
4. Cluj 5 2 0 3 47—63 9

CATEGORIA B
Grupa I

1. Bacău 6 3 2 1 80—52 14
2. București II 6 4 0 2 72—60 14
3. Ploiești 6 2 2 2 69—64 12
4. Galați II 6 0 2 4 44—88 0

Grupa a n-a
1. Brasov 6 5 0» l 83—49 16
2. Mureș-A. M. 6 5 0 1 82—51 16
3. Maramureș 6 1 0 5 61—71 8
4. Hunedoara 6 10 5 38—94 8

» _ y •

i

ții cît mai bune a bogatei activități 
de iarnă găzduită de pîrtiile din 
Postăvar.

Dacă pentru sportivii probelor al
pine și de fond se vor face cele 
două schi-lifturi, din Ruia și Kan- 
tzer, ÎN SCHIMB, PENTRU SĂRI
TORI, nu se simte încă nici o miș
care. Trambulina mijlocie — sin
gura folosită de ani de zile la sări
turi — nu se prezintă in condiții 
bune. Masa lemnoasă este deterio
rată și necesită urgente intervenții. 
Și aceasta trebuie să se producă in 
scurt timp, cît vremea este frumoa
să și permite desfășurarea lucră
rilor in condiții bune. Și n-ar fi 
rău dacă s-ar trece și la refacerea 
trambulinei mici, pentru care nu 
sint probleme greu de rezolvat. Re
pararea ei va da posibilitate unui 
număr mare de tineri să-și desă- 
virșească pregătirile la această difi
cilă, dar spectaculoasă probă a 
schiului. Avem speranța că I.E.B.S. 
va lua toate măsurile și pentru pu
nerea la punct a bazelor sportive 
necesare săritorilor.

Duminieă dimineața, la Foc
șani, va avea loc ultimul act al 
competiției de motocros dotată cu 
„Cupa F.R.M.".

Cei 23 de sportivi, din 5 clu
buri și asociații sportive din Ca
pitală și din provincie, rămași in 
cursă se vor întrece în cadrul ce
lor trei clase de alergare: 250 și 
500 cmc avansați (cite două man-

tea defini sentimentul de club 
în ceea ce el are particular ?

Politehnica,
„POLI", dovedise la Timișoara că 
un club studențesc poate pola
riza în jurul lui multiple simpatii, 
cu totul altele decît ale celebrului 
„U" clujean.

De ce oare nu se caută în pre
zent, ca și în trecut, găsirea a- 
celor denumiri propice care să 
constituie dintr-un început prima 
celulă de coagulare a sentimen
tului de club ?

iubita noastră

De ce sub paravanul unor for
mule organizatorice (club cen
tral — în cazul celui studențesc), 
administrative (în cele mai multe 
situații zicîndu-se că instituția res
pectivă nu poate suporta chel
tuieli decît pentru un club sau 
asociație ce-i poartă numele) se 
ignorează tradiția, se pune frîu 
căutărilor, imaginației ?cautarilor, imaginației ?

Recenta Conferință pe țară a 
mișcării sportive a relevat, prin
tre altele, și necesitatea întă
ririi cluburilor și asociațiilor, de
finirii personalității lor prin toate 
mijloacele ținînd de organizare 
și propagandă. Este rîndul aces
tora să se manifeste ca atare. 
Din păcate, pînă în prezent,

I

CONFERINȚA DE PRESA
LA CLUBUL

bucu-

consa-
se în-

Marți dimineața. Ia sediul 
clubului Dinamo a avut loe 
o conferință de presă, la 
care au participat reprezen
tanți ai ziarelor centrale, ai 
Radiotelevizinnii și ai publi
cațiilor sportive. Cu acest pri
lej a fost expus un plan de 
acțiuni privind sărbătorirea 
în mai 1968 a două decenii 
de existență a clubului 
reștean.

Printre manifestările 
erate acestei aniversări 
scriu și cîteva importante în
treceri (la atletism, lupte, 
polo și ciclism) cu caracter 
internațional, Ia care vor fi 
invitați sportivi de valoare 
din mai multe țări europene.

Pentru iubitorii de fotbal 
din Capitală este în curs de 
perfectare o partidă care se 
anunță deosebit de interesan
tă, intre Dinamo București și 
o selecționată a cluburilor Di
namo din celelalte țări socia
liste. în cazul în care nu va

campioană!
Dinamo București și-a încheiat 

seria victoriilor în actualul cam
pionat republican de polo cu un 
4—0 (0— 0, 2—0, 0—0, 2—0) ob
ținui la Timișoara în fata echipei 
locale Industria linii. în urma a- 
cestui rezultat, dinamoviștli au în
cheiat competiția neînvinși, cuce
rind și cel de-al 11-lea titlu con
secutiv.

CLASAMENT

1. Dinamo Buci 18 17 1 0 170— 26 35
2. Steaua Buc. 16 14 1 1 143— 29 29
3. Rapid Buc. 17 11 2 4 99— 59 24.
4. Crișul Oradea 18 9 4 5 101— 72 22
5. Voința Cluj 18 8 1 9 73—107 17
6. I.C.F. 17 4 4 9 79— 94 12
7. Polit. Cluj 18 5 2 11 63—108 12
8. Vagonul Arad 18? 4 2 12 59—115 10
9. ind. lin. Timiș. W 2 4 12 53—133 8

10. Mureș. Tg. M. 18 3 1 14 49—146 7

ia motocros
șe) și 390 cmc tineret (o singură 
manșă).

Consiliul orășenesc pentru edu
cație fizică și sport din localitate 
a luat măsurile corespunzătoare 
în vederea bunei desfășurări a 
concursului, iar motocicliștii și-au 
terminat pregătirile și așteaptă 
nerăbdători ora startului.

tri bunel Or 
la Arad, lași, 
i adevăratele

știrile privind impulsionarea
sub ace3t aspect a vieții din 
cluburi și asociații se lasă
încă așteptate ceea ce naște jus
tificate întrebări la adresa con
ducerilor respectivelor organizații 
sportive : ce mai lipsește pentru 
ca aceste legitime dorințe să de
vină realități ? Cînd vom vedea 
fluturînd deasupra 
stadioanelor de I
Ploiești, București _________
stindarde ale cluburilor sportive 
angrenate în întreceri ?, cînd vom 
putea înregistra pulsul „bursei" 
insignelor sportive ?, cînd vom 
putea cumpăra cravata clubului 
Steaua din magazine?, cînd 
Dinamo București ne va trimite 
vestea că fanioanele și ecusoa
nele sale au fost eliberate supor
terilor (se apropie aniversarea a 
20 de ani de activitate a clubu
lui bucureștean) ?, cînd radioul va 
transmite un program muzical cu 
marșuri sportive ale marilor clu
buri românești ? și cînd Rapidul 
va prezenta în sfîrșit cărțile poș
tale cu chipurile voleibaliștilor 
săi ?

Cînd federațiile sportive se vor 
manifesta și ele în această di
recție ca veritabile focare de con
tagiune benignă în favoarea spor
tului, editînd mai multe insigne, 
simple și jubiliare, organizînd 
competiții muzicale, literare, de 
artă grafică, cu inspirație spor
tivă ?

Th fond, ce împiedică toate 
aceste manifestări firești ?

Credem că nimic în afara ne
glijării unei realități : aceea a 
sentimentului de- club.

îl mai putem ignora încă ?

o

DINAMO
i

totuși posibilă constituirea 
acestei selecționate, formația 
bncureșteană va întîlni fie pe 
campioana Uniunii Sovietice 
— Dinamo Kiev, fie o e- 
chipă italiană.

Dnminică 12 mai, pe toate 
bazele din parcul Dinamo se 
vor desfășura întreceri spor
tive, printre care (foarte pro
babil) și un meci de fotbal 
ce va opune vechile garnituri 
ale cluburilor Dinamo și 
Steaua.

Tot cu prilejul acestui eve
niment se va organiza o com
petiție deschisă tuturor aso
ciațiilor sportive Dinamo din 
țară, dotată cu „Cupa a 20-a 
aniversare", 
tilniri cu 
au activat 
precum și 
namoviști 
lori ai clubului, se va edita 
un album jubiliar și vor fi 
deschise expoziții foto
grafii.

vor avea Ioc în
teți sportivii care 
în clubul Dinamo, 
intre sportivii di- 

șb- membrii susțină-
A

în clasament figurează și rezul
tatul meciului Rapid—Voința Cluj 
4—2 (1—1, 1—1, 1—0, 1-0) <fc«- 
fășurat la Cluj. Ultimele restanțe^ 
ale campionatului sint programateț 
Ia 22 octombrie (Steaua—Rapid), j 
și 25 octombrie (Steaua—I.C.F.). 4

■ a t

pentru C. E. ale reprezen
tativei masculine

Patru zile au mai rămas pînă 
la plecarea reprezentativelor^ 
noastre de volei în Turcia, fir. 
C.E., plecare fixată pentru luni; 
23 octombrie. Au intrat în fa^a 
finală pregătirile celor două Io- 
turi. Cîteva cuvinte —azi— des
pre cel masculin.

învățămintele turneului inter
național de Ia Cluj, îndeosebi ace
lea de pe urma înfrîngerii din 
meciul cu echipa U.R.S.S. (a o., 
învingă- fără joc variat e imposi
bil !) au fost aplicate temeinic 
in ultimele săptămîni. Ca urmare, 
lipsurile de-atunci sînt azi în 
largă măsură remediate (precum 
tie spun antrenorii S. Mihăileseu 
și Fh Balaiș), s-au îmbunătățit 
simțitor preluarea, siguranța și 
finețea combinațiilor tactice. Ju
cătorii, exprimînd — așa cum ut 
se spune— optimism la unison 
cu antrenorii, manifestă în com
portarea lor apropierea 
forma cerută.

Compunerea echipei 
încă definitivată. Abia 
mele ședințe de pregătire — mîi- 
ne, sîmbătă și duminică, in sala 
Dinamo — vor fi desemnați, dintre 
următorii 13 jucători, cei 12 care 
ne vor reprezenta la importanta 
confruntare de la Istanbul: Cozo- 
nici, Christiani, Ganciu, Drăgan 
(ridicători), Derzei, Urlișteanu, 
Bartha, Corbeanu, Szocs (trăgă
tori principali), Schreiber, Tirlici, 
Smerecinschif Crețu (trăgători se
cunzi).

intrării în

n-a fost 
după ulti-

Federația română 

de radioamatorism

■ anunță începerea înscrierilor 
’la cursurile de radioamatori. 
^Relații și înscrieri la sediul Ra- 
•diocluhului central, str. Dr. 
\StaieovicT nr. 44, telefon 
37 05.13.



Rapid Trakia 3-0 (J-0, 2-0)
(Urinare din pag. 1)

cestea, gîndurile mi se întorc spre 
evadările lui Popov (min. 15, 17, 
37, 57, 92) din plutonul apărării 
giuleștenilor, evadări care l-au 
dus la un pas de gol. Ce 
oportune au fost ieșirile „tip 
Lev Iașin* ale lui Răducanu în a- 
ceste faze crude pentru Dan, 
Motroc și ceilalți. Revăd de ase
menea ocaziile lui Dermendjiev 
(omul din insomniile lui Răducanu) 
din min. 30 și 82. Nimeni n-ar pu
tea să susțină că partida propriu- 
zisă (cele 90 de minute) a fost, a 
Rapidului. Dimpotrivă, a existat 
un echilibru aproape straniu, față 
în față cu cele două goluri în
scrise de Codreanu în minutele 
25 și S3.

Și, a venit ultima pauză (efex 
tivă), ee*a caro a succedat minutu
lui 9t), oind tuturor ne era tea
mă că resursele Rapidului sînt 
efMlizate. La drept vorbind, .sabia 
calificării" fusese un filtru ce nu 
prea lăsase să se întrevadă, pînă 
atunci, aceste resurse. Dumitriu 
părea blocat complet, Dinu și Ja
maischi se mișcau, de prin minu
tul 70, ca intr-un lilm rulat au 
ralenti, iar Greavu părea că fuge... 
pe loc. Și a fost pauza de după 
minutul 90, venită parcă pentru a

metri
Ion lonescu nu va reuși (de dala aceasta) să înscrie deși e la doi 

de linia porții.

prilejui repetarea jurămîntuilui: 
ACUM. ORI NICIODATĂ ! Și pre
lungirile au arătat alt Rapid, re
înviat din propria-i cenușă. Mai 
proaspeți ca oricînd, mai hotărîți 
ca niciodată, giuleștenii votau 
al treilea gol. Ă fost, mai întîi, 
uluitoarea ratare a lui Codreanu

Cinci minute după meci
Valentin Stănescu : „Toți băie

ții mei au luptat eroic pînă și-au 
văzul eforturile încununate de 
succes".

Ilie Greavu (căpitanul echipei): 
„Primul meci, cu Trakia ham vă
zut din tribună. De pe 
iBi-am dat seama că 
noastră este în star.e să se cali
fice în turul următor al „Cupei 
campionilor europeni." E inutil 
însă să vă spun cît de mult ne-am 
pregătit pentru a ne vedea visul 
cu ochii. în general, arbitrajul a 
fost corect. Ni s-a refuzai însă 
un li m, cel puțin toi atît de 
clar pe cit a fost acela acordat 
împotriva noastră la Plovdiv*.

Teofil Codreanu: „Am reușit 
să marches două goluri la prima 
participare a echipei mele în 
„C.C.E. ‘
nespus

Emil 
tiu de 
tios și 
recapătă încrederea în forțele ei. 
Aș vrea, insă, să mă folosesc de 
acest prilej pentru a mulțumi pu
blicului pen‘ru felul în care ne-a 
purtat de la început și pînă la 
sfîrșif pe aripile victoriei, la sco-

bucuros că nu 
câ rie-aia cali-

e-

alunci 
echipa

mele
și aceasta mă face să fiu 

de fericit*.
Dumitriu : „Succesul nos- 
astăzi este extrem, de pre- 
prin aceea că echipa își

rul... necesar. Sini 
l-am dezamăqit și 
ficat in turul următor*.

Gheorqhi Ceakîrov (antrenorul 
echipei Trakia): „A câștigat
chipa mai bună și cure a abordat 
meciul cu o mai mare voință. 
Trakia a evoluat sub posibilități. 
Doresc, in continuare, mult suc
ces Rapidului în cea mai impor
tantă; competiție europeană rezer
vată echipelor de club. Aș mai 
vrea să remarc de la învingători 
pe Janraischi, după părerea mea 
cel mai bun, Dinu, Năsturescu și 
Dan.

Foarte corect arbitrajul prestat 
de polonezul Srodecki*.

Ștefan Boșkov (fostul căpitan al 
echipei T.D.N.A. și al reprezenta
tivei bulgare, actualmente antre
nor federal): „Rapid a jucat mai 
bine și a meritat victoria. Mi-au 
plăcut lonescu, Codreanu și Du
mitriu. Năsturescu a jucat 
bine și el, dar rru-1 remarc de
oarece caută mereu gîlceavă*.

Marian Srodecki (arbitru): „Am 
avut de condus un meci dificil, 
întrucît amîndouă eehipeie au 
luotat piuă la epuizare. Rezultatul 
este just*.

din min. 104. De la un meliru de 
linia porții I De o mie de o>ri dacă 
repetă figura, nu-i mai reușește I 
Apoi, celebrul minut 107, al lui 
Ion lonescu. Descătușarea. Și... ca
ruselul rapidist (fără'care Rapid 
n-ar fi Rapid) a început să se în
vârtească cu scurte, foarte scurte, 
iintermezzo-uri plovdiviene. Pentru 
că Trakia era acum o echipă gro
ggy. Fusese spulberată și iluzia... 
eventualei șanse dacă s-ar fi a- 
juns să se obțină calificarea dînd 
cu banul. Bulgarii' au terminat 
partida ținîndu-se de „corzi*. Flu
ierul final i-a găsit pe rapidiști cu 
trei capete peste adversar, ca va
loare a jocului, ca pregătire fizi
că. Un ouvînt de laudă pentru în
treaga echipă antrenată de Valen
tin Stănescu și Victor Stănculescu 
(să nu-i uităm acum, cum nu-i 
uităm la' reproșuri). Să nu igno
răm nici eforturile tribunei a 
doua (în cazul Rapidului, tribuna- 
ntîi), neobosită din prima pînă în 
ultima secundă.

Arbitrul polonez M. Stoodecki a 
condus de parcă ar fi foai pe te
renul din Plovdiv.

înainte de a 
niens
spre 
stare 
este
organizat de F. W. Fotbal, 
Germaniei. A fost de bun

RAPID : Răducanu — 
Motroc, C. Dan, Greavu 
Jamaisc.lii—Năsturescu, 
I. lonescu, Codreanu.

TRAKIA : Karuskov — Gheor- 
ghiev, Stoinov, Momin, Apostolov 
— Zaduna, Diskov — Popov, Gluh- 
șcev, Nenov, Dermendjiev.

încheia, să subli- 
încă o dată vitalitatea din- 

final a campioanei 
de care considerăm că 
străin „turneul de

noastre, 
nu 

plăcere* 
în R.F. a 
augur. 
Lupescu, 
— Dinu, 

Dumitriu,

De ce au plecat supărați spectatorii...

F. C. Argeș—Dinamo București 1-1 (0-0)

din localitate. Rezultatul 
la finele celor 90 de 

fost de 1—1, realizat 
a doua parte a me-

PITEȘTI, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Disputată, la 
concurență cu meciul atît de im
portant din Capitală, partida F..C. 
Argeș—Dinamo București a atras 
totuși un mare număr de spec
tatori în tribunele stadionului 1 
Mai
consemnat 
minute a 
în cea de

. ciului, prin golunile marcate de 
Kraus 
de o 
nr și
cepția la balon) a șutat fulge
rător în plasă, de la circa 12 m, 
și de Dinu, două minute mau târ
ziu, care a finalizat un contra
atac și o pasă bună a lui Popa. 
Rezultatul de egalitate cu Dina
mo București, chiar și pe teren 
propriu, nu trebuia să-i nemul
țumească atît de mult pe miile 
de iubitori ai fotbalului din Pi
tești. Și totuși, ei au plecat mâh
niți de la stadion... Mâhniți nu 
atît pentru punctul pierdut, cît 
pentru 
bal la 
asiste, 
cei 24 
ren să
locul preocupărilor pentru un joc 
de bună calitate, pentru acțiuni 
dinamice și șuturi pe poartă, în 
locul unui fotbal adevărat am 
asistat cu toții la reversul me
daliei.

Nivelul jocului a fost subme
diocru: ritm lent în cea mai 
mare parte a meciului, acțiuni 
bătrânești, statice, irosirea unor 
ocazii de gol, obstrucții și intrări 
dure, repetate, plutirea de „po
lițe” în văzul publicului spec-

(min. 50)' care, beneficiind 
ciocnire între Nunweiller 
Boc (ambii rat-înd inter-

parodia de meci de fot- 
care au fost nevoi ți să 

pentru oeea ce au înțeles 
de fotbaliști rulați pe te- 
ofere publicului. Căci, în

tatoc, simulări de loviri și lo
viri intenționate — iată ce ne-au 
oferit cele două echipe. Și pen
tru ca „tabloul" să fie complet, 
în finalul întîlnirii Ivan și Ște
fan au rămas timp de cîteva 
minute întinși pe gazon, ambii 
accidentați, părăsind apoi tere
nul sprijiniți de colegii lor. iar 
la ieșirea spre vestiare o parie 
din spectatori au 
dine reprobabilă față de jucă
torii dinamoviști.

Cronicai-ului Ii 
vorbească pe larg despre aceste 
aspecte, să critice iarăși și ia
răși echipele pentru nivelul slab 
al fotbalului practicat, să facă 
din nou reproșuri. Mulți dintre 
fotbaliștii celor două loturi care se 
pregătesc pentru meatul cu Polo
nia au evoluat azi la Pitești. Oare 
aceștia nu se gîndesc să onoreze 
înalta cinste care li Se acordă, 
nu au mici un fel de dorință de 
a-și etala posibilitățile reale, oele 
dovedite în alte partide? Acesta 
a fost un motiv în plus că spec
tatorii piteșteni au plecat cu toții 
nemulțumiți de la stadion...

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) 
★•★★★, ajutat la tușă de P. 
Malița (Ploiești) și P. Căpățînă 
(Buzău), a condus formațiile: F.C. 
ARGEȘ: Stan H — I. Popescu 7, 
Barbu 6, Ilie Stelian 5, Ivan 4 — 
Prepurgel 5, Olteanu 6 — Radu
5, Kraus 7, Turcan 4 (din min. 
46 Nutu 6), Jercan 7.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 
7 — Popa 5, Boc 5, Nunweiller 
III 5, Stoenescu 5 — Ghergheli
6, Dinu 5 — Lucescu 5 (din min. 
51 Ștefan 4), Naghi 4, Dumitra
che 7. Haidu 6.

CONST. MACOVEI

avut

vine

o atitu-

greu să

In afara cronicilor (I)
In ultimul timp, nenumărate „ra

fale" s-au abătut asupra fotbalului 
: nostru. Ele au oferit prilejul unei ma- 
; ture analize a nivelului lui valoric, 
I raportat la cel internațional.
I Ca martori la maladia fotbalului, 

să încercăm a da răspunsul la o sin
gură întrebare: CARE ESTE NIVELUL 
ACTUAL DE PREGĂTIRE A ECHI
PELOR? De aceea, după începerea 
actualului campionat, am făcut un cir
cuit ou escale la echipele din divizia 
A. Antrenorii pe care i-am consultat 
au atribuit formațiilor lor calificati
vul : MAI BINE ! La rîndul nostru, 
am intervenit rugind să ni se preci
zeze în INDICI OBIECTIVI, pe cit 
posibil comparativ, acest răspuns. 
Aici a fost mai greu... Insă, îm
preună cu mediell și antrenorii, am 
reușit să extragem parametrii esen
țiali ai jucătorului de fotbal, astfel 
eă pledoaria noastră are un soclu 
solid pa date științifice.

VÎRSTA OPTIMĂ ȘI CALITĂ

ȚILE FIZICE

în primul rînd, este destul de1 di
ficil să ne referim la nivelul de pre
gătire, fără a face întîi o prezentare 
a unor elemente de bază legate de 
dezvoltarea fizică a fotbaliștilor.

Fiecare ramură de sport are o vîrs- 
tă optimă de inițiere, specializare și 
consacrare. Abordarea prezentului su
biect reterindu-se la performanță, 
ne vom ocupa numai de vîrsta opti
mă a consacrării în fotbal. Datele sta
tistice șl mai ales cercetările biolo
gice referitoare la capacitatea orga
nismului de a suporta un efort sus
ținut, indică 20—26 ani, drept vîrsta 
ideală. Marile talente au debutai în 
formațiile cluburilor sau chiar în e- 
ehipele naționale, încă de !»■ 18—19 
ani. La fel, acolo unde organismul 
a cunoscut o bună dezvoltare și 
unde buna pregătire fizică s-a ar
monizat eu o corectă viață sportivă, 
longevitatea s-a prelungit pînă la 
30—35 ani. Aceste cazuri extreme, le 
putem considere însă excepții.

Numeroși cercetători (dr. M. Geor
gescu, C. Fiorescu sau T. Nett, Co
uncilman, Farfel, Zimkin) remarcă 
faptul că indicele maxim al vitezei se 
atinge chiar la 15—16 ani. Creșterea 
performanțelor în sporturile așa zise 
de viteză se obține mal tirziu, către 
vîrsta de 20—23 ani, ca urmare b creș
terii, în special, a calităților de forță. 
Tn privința forței și rezistenței, aces
tea pot fi dezvoltate pină către1 28 
ani. După aeeste vîrste, capacitatea 
motrică este staționară sau începe 
procesul de involuție.

Cunoscînd faptul că fotbalul pre
tinde o manifestare complex* a tu
turor calităților fizice, rezultă legi
tatea seăderli mediei de vîrstă a ju
cătorilor.

N-AVEM JUCĂTORI TINERI

SAU N-AU LOC ÎN ECHIPE?

CLASAMENTUL

1. Steaua. 9 5 2. 2 17- 9 12
2. F.C. Argeș 9 4 3 2 11- 6 11
3. Unlv. Cluj 9432 12-10 11
4. Univ. Cr. 9513 11-10 11
5. Din. Bacău 9 5 0 4 13-17 10
6. Farul 9333 13-11 9
7. U. T. A. 9414 8-8 9
8. A.S.A. Tg. M. 9333 12-13 9
9. Rapid 8 3 2 3 8-8 8

10. Din. Buc. 9 2 4 3 8-10 8
11. Petrolul 9 3 15 lOkH 7
12. Progresul 9 2 3 4 9-13 7
13. Jiul 8 2 2 4 8- 9 6
14. St. roșu 9 2 2 5 6-11 6

In genere, flecare secție dispune 
de un let divizionar de 181--21 fotba- 
liștl. In evidența celor 14 echipe stat 
276 de jucători. Dintre acești» 
1«M« sânt sub 21 ani, 3S% Intre 21—2» 
ani, 4S*:! peste 28 ani.

Dacă aeeste procente le-em raporta 
la echipa de baza, mediile ar atinge 
o vlrstă de la care nu putem aștepta 
pre® mult. Cît mai pot evolua unii 
jucători din echipa PROGRESUL, 
care are în oomponența sa jucători 
ca : Oi3idă 35 ani, Mindru 31, Matache
28, Pcteanu 28', Matelanu 29, Colce- 
riu 28, Halagian 29, Constantineseu
30 (! ?) ; U. T. A. : Chivu 28, Bacoș
29, ținea 29, Pop 30, Mețcas 31. Le- 
reter 34* (t!) ; FARUL : Uțu 3tt, Koszlra 
28, Iancu 28, Manolaehe 30, Tîlvescu
31 (!) ; ARGEȘUL : Ilie Stelian 29, 
Ivan 29. păciulete 31, Eftimie 33 (!) ; 
DINAMO BUC. : Datau 3», Ștefan 28, 
Oct. Popescu 2», Nunweiller III 31, 
Popa 32 (!) ; RAPID : Andrei 27, Greia- 
vu 30, lonescu 29, Motroc 30 ete. ! ? 
PETROLUL : Pahonțu 34, M. lonescu 
31, M. Drldea 30, S ret ou 3», 
39, Dragomir 28 etc ! ? Dacă 
zentăm și pe cei de 26 sau 
s-ar mări exagerat numărul 
rindarl.

Badea 
îi pre- 
2? ani, 
acestor

știm că în sport nu contează vîrsta 
cronologică, ci vîrsta biologică. To
tuși, ni se pare forțată menținerea în 
loturile echipelor a unui număr 
mare de jucători care sporesc pro
centul „vîrstnicilor*, în ioc să se 
treacă la întinerire» echipelor, in a- 
cest fel, jucătorii tineri (puțini la 
număr) n-ar sta prea mult pe banca 
rezervelor. Dar, pentru că echipele 
aspiră DE AZI PE MÎINE la cîte un 
punct, tineretul n-are loc. Dintre cei 
37 de jucători sub 21 de ani din di
vizia A, sînt folosiți cu intermitență 
19. Titulari au devenit doar 8—10 : 
Dumitrache, Prepurgel, Dobrin, Du- 
ța-n, Schiopu, Anca, Oprea, Muste- 
țea. De ce nu încredințăm fotbalul 
vîrstei de aur ? Să încercăm să ne 
aducem aminte de jocul și de rezul
tatele echipei Viitorul București din 
1962—63 (echipă între 17—20 ani) : 0—0 
cu „U“ la Cluj ; 2—2 cu U.T.A. în 
deplasare ; 1—o la Dinamo Bacău ; 
1-yO cu Dinamo București ; 7—0 cu 
Minerul ; 7—-1 cu Steagul roșu ! ! ! 
Expresie convingătoare : CALITĂȚI, 
TINEWEȚE^ ELAN, DORINȚA DE A- 
FIRMARE...

Să nu fim înțeleși greșit. Nu ple
dăm pentru folosirea exclusivă a ju
cătorilor pînă la 21 de «ani. Susținem 
însă ca centrul de greutate să se 
deplaseze către 20—26 ani, vîrstă1 la 
oare calitățile fizice se asambleiskză 
în apogeu.

La ultima ediție a Jocurilor Olim
pice, din numărul total al jucătorilor, 
14% au fost între 17—20 de 
de la 21—26 și 21% de la 27 
ani.

în fotbalul nostru, tinerii
promovați greu, iar acolo unde au 
existat de sămînță, nu au răsărit în 
echipă. Se așteaptă oare vestejirea 
lor ? Putem adresa un bravo pentru 
Universitatea Craiova și Cluj. în 
schimb, Progresul, Farul, U.T.A-., Ar
geșul, Steagul roșu, nu pot primi de- 
cît puncte negre.

ani, 65%
la 36 de

au fost

VIITORUL FOTBALULUI APAR

ȚINE „PITICILOR1* ?

„plafon» în 
,uria- 

piticilor". Cum pot 
exemplu, înaintașii Pro-

fața fundașilor de la Di- 
raportul este de 168 la 

favoare» dtnamoviștilor t 
diferență de 12 cm „pla- 
daeă adăugăm și cel 11 

da
socoteala

Cit despre roiul Înălțimii jucători
lor de fotbal nu trebuie să aducem 
argumente. Amintim doar importanța 
acționării la un anumit
atac sat» apărare șl avantajul... 
șilor“ în fața 
acționa, de 
greșului în 
name: cinci 
188 cm în 
La această 
fon static-.
cm ce reprezintă avansul mediei 
detenta a ctinamov-iștltor.
e limpede : în orice duel aerian îna
intașii Progresului acționează la o 

cu un sfert de 
se întîmplă in 
între aceleași 

diferența medie 
12 kg (62 Pro

altttudjne mal joasă 
metru (t). Sau, ee- 
lupta corp las corp 
compartimente; cina 
de greutate este de 
greșul, 74 Dinamo) ?!

Să ne referim la proverbul : „bu
turuga mică... î“ putem. Dar, el ae 
adresează întlmplăztt.

în continuare, observația noastră 
arată că există un procent prea, mare 
de jueători (5»»/.) între 161—175 cm. 
Socotim că ..greul* ar 
pe cei de 176—180 cm 
deși între 181 e® șl 
17"/»..

Iată- un clasament al 
timelor echipe privind

1. Jiul 177,3 cm:;
3. Farul :
173,6 ; 13.
171. unii

trebui să cadă 
înălțime (25"/»), 
199, sînt Încă

primelor șl uf- 
media de înăl-

2. U.T.A.
176... 12 A.S.A. Tg.
Rapid 173 ; 14. Pro- 
antrenorț au susțl- 

are nevoie de jucă-

lime : 
176.» : 
Mureș 
greșul
nut eă fotbalul 
tori mici, pe considerentul că el ar 
fi mai iuți. Pe această cale putem 
preciza 
sportivi 
de 180,2, 
ani.

că media celor mai rapizi 
din lume indică o înălțime 
greutate 73,3 și vîrsta de 22,3

C. RÂDUȚ

Un autoturism Skoda 1000 MB. la concursul Pronosport de duminică.
în afara premiilor obișnuite în

12, de 
va be- 
excep- 
„Skoda

Concursul Pronosport nr. 
duminică 22 octombrie 1967, 
neficia în cadrul premiului 
țional de un autoturism
1090 M.B.” și de suma de 26.560 
lei în numerar.

în programul acestui concurs fi
gurează meciul internațional Spa
nia — Cehoslovacia, întreaga eta
pă a campionatului diviziei A din 
țara noastră, o întîlnire din cate
goria B și 4 partide din campio
natul italian A.

înainte de a vă completa bule
tinele, vă recomandăm să consul
tați Programul LOTO-PRONO- 
SPORT de marți 17 octombrie, 
în paginile căruia găsiți amănunte 
despre meciurile incluse în pro
gramul de concurs pe care il pu
blicăm mai jos : I. Spania — Ce-

hoslovacia ; II. Steaua — F. C. 
Argeș; III. Farul — Universitatea 
Craiova; IV. Petrolul — Rapid ; 
V. Universitatea Cluj — U. 
Arad; VI. Dinamo București 
Jiul; VII. A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo Bacău; VIII. Steagul roșu
— Progresul; IX. Gaz metan — 
Politehnica Timișoara; X. Inter- 
nazionale — Milan; XI. Juventus
— Torino; XII. Sampdoria — 
Roma; XIII. Spăl — Napoli;

T.

PREMIILE TNTREGI ȘI SFERTURI 
I.A TRAGEREA LOTO 

DIN ÎS OCTOMBRIE 1967

Categoria I : 1 variantă a 113.906 
lei și 2 variante a 26.476 lei ; a. H-a : 
6 a 17.921 lei și 6 a 4.480 lei ; a Hl-a : 
157 a 837 lei și 228 a 209 lei ; a IV-a : 
331 a 495 lei și 484 a 123 lei : a V-a : 
728 a 268 lei și 1.091 a 67 lei.

bani
Premiul de 113.906 lei, de la cate*- 

goria I. a revenit participantului Cer
chez Dumitru din București.

PRONOEXPRES nr. 42 
DIN 18 OCTOMBRIE 1967

extragerea i :
20 5 2 10 25 37 — 31 28 

Fond de premii : 491.168 lei.

EXTRAGEREA a Il-a :
3 37 10 45 26 48 — 39 32

Fond de premii : 330.930 lei din care 
36.810 lei report categoria I.

Fremiw de- 25.00» lei de la. cep- 
cursul anterior a fost obținut 
participantul Fotache 
BUOuveștt.

Tragerea 
miercuri 25 
rești

următoare 
octombrie

»a-dfirțată

Nicolae
de 

din

locva avea
1967, la Bucu-

de Adm ini»-
trai ia de siui Loto-Pronosport.



Baschetbaliștii de la Steaua, '
in preajma participării la „C.C.E.’ • 

De vorbă cu antrenorul emerit Constantin Herold

Caleidoscop

Din nou echipa Steaua ne va re
prezenta în „Cupa campionilor eu
ropeni* la baschet masculin. De 
astă dată. sorții i-au desemnat ca 
adversară pe campioana Greciei, for
mația Panathinaikos Atena. în care 
evoluează binecunoscutul jucător Ko- 
lokitas. coșgeterul recentelor euro
pene. Este pentru a treia oară cînd 
baschetbaliștii de la Steaua întîl- 
nesc o formație grecească în cadrul 
acestei competiții. în trecut, cam
pionii țării noastre au jucat cu Pa- 
nelinios Atena (1958) și cu P.A.O.K. 
Salonic (1959—1960), victoria reve
nind de fiecare dată sportivilor ro
mâni.

Desigur. însă, succesele anterioare 
nu constituie un motiv de autoliniș- 
tire pentru Steaua, ai cărei jucători 
privesc cu toată seriozitatea cele 
două meciuri. Ne-am convins de 
acest lucru în urma unei convorbiri 
purtate cu antrenorul emerit Constan
tin îlerold, căruia i-am adresat cî-

Turneul selecționatelor de baschet
ale I.C.F. In Bulgaria

Selecționatele de baschet ale 
Institutului de Cultură Fizică au 
susținut zilele trecute un turneu 
în Bulgaria, înregistrînd următoa
rele rezultate : la băieți (echipa s-a 
deplasat fără Tarău și Vasiles- 
cu), cu Minior Pernik 64—66, 
Akademik Sofia 64—76, V.LF. 
Sofia 64—60 ; la fete, gu : V.LF. 
Sofia 38—41. Ț.S.K.A. 50—65.

Turneul a constituit un bun 
prilej de verificare în vederea 
participării formației masculine 
la „Cupa României* și la cam
pionatul național iar a celei femi
nine la campionatul național.

Cei trei medalia ți lu Ciudad de Mexico, in proba de săritură in înălțime 
(de la stînga la dreapta): Erik Fredrik , (Suedia) — bronz, V, Gavrilov 
(U.R.S.S.) — aur Șerban loan (România) — argint.

Telefoto : U.P.I. — Agerpres.

24 competitori la turneul interzonal de șah
In localitatea Soussa (Tunisia) 

a început turneul interzonal de 
șah. 24 mari maeștri și maeștri 
internaționali luptă pentru cali
ficarea în turneul candidaților la 
titlul mondial deținut de Petro
sian.

In prima rundă a turneului, 
Korcinoi (U.RS.S.) a cîștigat la 
Kavalek (Cehoslovacia), Gipslis 
(U.R.S.S.) la Quellar (Columbia), 
Fischer (S.U.A.) la Barcza (Un
garia) și Reshewsky (S.U.A.) la 
Miatmarsuran (Mongolia). Marele 
maestru iugoslav Ivkov l-a în
vins pe tînărul șahist tunisian

s-a Încheiat balcaniada de tir
Dan luga (România) învingător In proba de pistol viteză

SOFIA 18 (Agerpres). — în ca
pitala Bulgariei au luat sfîrșit în
trecerile Balcaniadei de tir. în 
ultima zi, sportivul român 1JAN 
IUGA a cîștigat proba de pistol 
viteză (eliminatorie) eu 296 Dune- 
te. Locul doi a fost osupat tot de 
un trăgător român, Virgil Ata- 
nasiu cu 295 puncte. 

teva întrebări în legătură cu partici
parea stcliștilor la „G.G.E.* :

— Cum s-au desfășurat 
pregătirile formației antrenate 
de. dv ?

— Antrenamentele au început din 
timpul verii, cînd Jucătorii și-au 
desăvîrșit pregătirea fizică ge
nerală și specială. Pregătirile au 
continuat în toamnă cînd am sus
ținut și o serie de meciuri de, veri
ficare. Dintre acestea, amintesc pe 
cele din cadrul „Cupei de toamnă" 
și „Cupei Bomăniei".

— Ce jucători vor fi folo
siți ?

— Cei pe care i-am avut și pînă 
acum, adică Novacek, Niculescu, 
Nosievici, Savu, Barău, Dimancea, 
Popa, Ttidosi, V. Gheorghe, Bulat, 
cărora li s-au adăugat Cîmpeanu 
și Busu, transferați de la Academia 
militară. Trebuie să precizez, însă, 
că Alin Savu nu va putea participa 
la pregătirea colectivă aproape zece

Săptămîna
(Urmare din pag. 1)

detașat cu o performanță de 59,03 
m. Recordmanul mondial al probei, 
cehoslovacul Ludwig Danek, s-a 
clasat pe locul trei cu 56,58 m, 
medalia de argint revenind surprin
zător lui Niare K o tete Manakoro 
(Mali) cu 56.80 m.

Buaziz, în vîrstă de 15 anii. Bua- 
ziz participă la acest turneu în 
locul marelui maestru argenti
nian Oscar Panno, care a anun
țat că nu se poate prezenta ia în
trecere din motive de sănătate.

Partidele Hort (Cehoslovacia)
— Bilek (Ungaria), Byrne (S.U.A.)
— Portisch (Ungaria) si Stein 
(U.R.S.S.) — Bolbochan (Argenti
na) s-au încheiat cu rezultate de 
remiză. Restul partidelor s-au în
trerupt.

Primii șase clasați la turneul 
interzonal se califică pentru tur
neul candidaților, penultima

Proba de armă liberă calibru 
mare — poziția sulcat — a reve
nit bulgarului I, Lazarov cu rezul
tatul de 393 puncte. La totalul 
celor trei poziții, învingător a 
fost declarat tot I. Lazarov, oare 
a realizat 1104 punete.

zile, timp în care va fi plecat la | 
Anvers. După cum știți, el este se
lecționat în reprezentativa Europei, | 
care va participa la un turneu, ală- I 
turi de echipele Beai Madrid, Pa
cing Malines și o selecționată a I 
orașului Anvers, programat în zilele 
de 1, 2 și 3 noiembrie. I

— Cînd vor avea loc me- I 
ciurile cu Panathinaikos?

— Noi am propus ca turul să se I 
desfășoare la 5 sau 6 noiembrie, 
iar returul la 9 noiembrie. Sperăm I 
ca propunerea noastră să fie accep- ■ 
tată. Dacă nu, meciurile se vor dis
puta la dalele indicate de F.I.B.A. I 
(în caz că cluburile nu cad de a- 
cord), adică 9 noiembrie turul și ■ 
16 noiembrie returul. Indiferent de | 
date, turul va avea loc la București, 
iar returul la Atena. |

Mulțumind u*i pentru datele furni- ■ 
zate, am încheiat convorbirea urîn- . 
du-i antrenorului emerit Herold de- | 
plin succes în participarea la edi
ția a Xl-a a ..C.G.EA I

D. STĂNCULESCU ■

preolimpică ■
Sprinterul american John Carlos I 

s-a dovedit' a fi eel mat rapid ■ 
alergător pe distanța de 200 m •— I 
20,7. La o zecime de secundă în 
urma lui s-a clasat italianul | 
Gia nnatasio.

în seriile probei de 5 000 m cele ■ 
mai bune timpuri au fost realizate | 
de: Gamoudi (Tunisia) 14:49,0: 
Letzerich (R.F.G.) 14:49,4; Jour- I
dan (Franța) 14:52,4; Mecser ■ 
(Ungaria) 14:53.0. -

Concursul de haltere a programat | 
întrecerile la categoria ușoară. To
talizing la cele trei procedee 440 kg I 
(135—135-—170) polonezul W. Ba- I 
zanowski a stabilit up nou record _ 
mondial (v. r. Kațura 437.500 kg). |

Au început și întrecerile de gim
nastică. Primul titlu a revenit spor- I 
tivei sovietice Natalia Kucinskaia ■ 
învingătoare la individual compus . 
cu un total de 77.10 puncte. Pe | 
locurile următoare: Maria Krajci- 
rova (Cehoslovacia) 76.65 p. și I 
Marianne Noack (R.D.G.) 75.30 p. ■

La pentatlon modern, după dis
cutarea a trei probe, în clasament | 
'•onduce maghiarul Istvan Mona eu 
3 130, urmat de Jacobson (Suedia) | 

2 902 și Balczo (Ungaria) 2 878. _
Iată și primele rezultate din tur- | 

neul de polo pe apă : Ungaria— 
U.R.S.S. 4—3; Italia—Mexic A|
4—2 ; Cuba—Mexic B 6—4.

treaptă a luptei pentru titlul șa- 
hist suprem. Calificați direct sînt 
marii maeștri sovietici Boris 
Spasski — ultimul șalanger al 
lui Petrosian — și fostul campion 
mondial M. Tal.

întrecerile interzonale iau sfîr- 
șit la 20 noiembrie.

Celtic Glasgow
GLASGOW. — Aseară, pe 

„Hampden Park", în fața a 
140 000 de spectatori, s-a des
fășurat prima manșă a finalei 
„Cupei intercontinentale" la fot
bal dintre Celtic Glasgow și 
Racing Buenos Aires. Victoria 
a revenit gazdelor cu 1—0 (0—0), 
prin golul marcat în min. 68 de 
Mc.Neill, care a reluat cu capul 
o minge expediată din corner, 
întîlnirea — în special în prima 
repriză — nu s-a ridicat la nive
lul așteptărilor abundînd în faul
turi și auturi.

Revanșa va avea loc la 1 no
iembrie la Buenos Aires. în ca
zul unei victorii a formațieii ar- 
gentiniene se va desfășura un al

i

i

i

i
i

PE JOS, 
SPRE CIUDAD 
DE MEXICO...

în ajunul deschiderii 
celei de-a treia „Săp- 
tămîni preolimpice", 
patru tinere sportive 
cehoslovace au pără
sit Praga, cu intenția 
de a ajunge, mergînd 
pe jos, la Ciudad de 
Mexico, în ziua des
chiderii Jocurilor 
Olimpice din anul 1968.

Cele patru glob- 
trotere — Jermila O- 
ceaskova, Zdenka O- 
patrna, Svetoslava Ta- 
rantova și Vera Ko- 
markova — s-au pre
gătit un an de zile în 
vederea originalei ten
tative. Antrenamente
le au cuprins și învă
țarea limbilor france
ză, germană, engleză 
și spaniolă. Drumul 
pe care îl vor par
curge are o lungime 
de 9 590 km, dintre 
care 2 500 km vor fi 
făcuți însă cu vapo
rul.

Cele patru mărșă
luitoare au luat cu ele 
saci de dormit, ali
mente, un aparat de 
fotografiat și un cort 
în care vor dormi. 
Greutatea totală a a- 
cestor obiecte nu de
pășește 60 kg.

Pe drum, ele vor 
scrie reportaje pen
tru ziarele cehoslova
ce și vor face recla
mă fabricilor care 
le-au oferit echipa
mentul sportiv.

Primele etape ale 
drumului vor trece 
prin Viena — Miin- 
chen — Berna — Gre
noble etc.

Reîntoarcerea în pa
trie este prevăzută 
pentru sfîrșitul anului 
1968.

DE LA SABIE 
LA. .. IAHTING

Campionul mondial 
de sabie, maghiarul 
Zoltan Horvath, a a- 
nunțat că s-a retras 
din activitatea eompe- 
tițională. După cam
pionatele mondiale de 
scrimă din acest an, 
desfășurate la Mont
real, Horvath nu a 
mai participat la nici 
un concurs. Totuși, el 
nu a spus adio spor
tului. In această vară a 
concurat la mai multe 
competiții de iahting 
pe lacul Balaton, unde 
s-a clasat pe locuri 
fruntașe. Zoltan Hor
vath speră ca anul 
viitor să obțină per
formanțe mărime in 
noul sport căruia i s-a 
dedicat.

„CROSUL 
BUNICILOR”

O nouă ediție a 
uneia dintre cele mai 
originale întreceri a- 
tletice, „Crosul buni
cilor" denumit și 
„Grandpapa”, s-a des
fășurat în orașul vest-

german Bad Briicke- 
nau. Vîrsta minimă a 
„atleților” admiși a 
fost de 55 de ani, fie
care concurent tre
buind să prezinte și 
dovada că este... 
„grandpapa” ! Deși Ia 
întrecere au participat 
și concurenți din Sue
dia, Franța, Danemar
ca, Finlanda, victoria 
în toate probele a re
venit unor vest-ger- 
mani. Invay Kruzycki 
a cîștigat locul întîi la 
categoria de vîrstă 
55—60 ani, parcurgînd 
distanța de 5 000 m în 
19:42,0, Fritz Helber a 
fost cronometrat pe 
aceeași distanță cu 
20:01,0 la categoria de 
vîrstă 60—65 ani, iar 
August Groenwald cu 
22:10.0 la categoria de 
vîrstă peste 65 ani. 
„Finlandezul zbură
tor", Paavo Nurmi, în 
vîrstă de 70 de ani. 
își anunțase participa
rea la această cursă, 
dar și-a contramandat, 
în ultimul moment, 
călătoria spre Bad 
Briickenau.

ELVIS PRESLEY 
pare sortit unui viitor 
pugilistic mai strălucit 
decît Frank Sinatra. 
Pentru debutul său — 
la vîrsta de 31 de ani 
— cunoscutul cintăreț 
a reușit un magnific 
k.o. în fața unui rău
făcător pe care l-a 
surprins pe proprieta
tea sa din Memphis 
(Tennessee). Recent, și 
Frank Sinatra, care în 
tinerețe a fost boxer 
amator, a avut o „run
dă pugilistică", termi
nată însă mult mai 
prost. Certîndu-se cu 
directorul unui cazino 
din Las Vegas, el a 
încercat să recurgă la 
cunoștințele sale de 
boxer, dar adversarul 
său (în greutate de 115 
kg) l-a expediat la

Racing Buenos
treilea meci, tot la Buenos Aires.

Arbitrul Gardeazabal (Spania) 
a condus următoarele formații: 
CELTIC: Simpson-Craig, Gemmel, 
Murdoch, McNeill, Clarke, John
stone. Lennox, Wallace, Auld, 
Hughes.

RACING: Cejas-Perfumo, Diaz, 
Martin, Mori, Basile, Ruffo. Rulli, 
Cardenas, Rodriguez, Maschio.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
„CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI"
Sarajevo—Olvmpiakos Nicosia 

3-1 (în tur 2-2)
S.C. Anderlecht — S. G. Karl 

Marx Stadt 2-1 (în tur 3-1)

lată-l pe înotătorul indian Nilindra Koy, stabi
lit în Anglia, fotografiat înaintea traversării Ca
nalului Minecii. Sofia sa îl sărută, urîndu-i suc
ces. Corpul sportivului este acoperit cu un săpun 
special, izolant, care îl apără împotriva frigului 
și sărurilor apei, pentru cele 10 ore și 21 de. mi
nute cit a durat traversarea.

podea după primul 
schimb de pumni și i-a 
spart doi dinți I

MASURI 
DE PREVEDERE
Meteorologia va fi 

prezentă 24 de ore din 
24 la dopurile Olim
pice de iarnă de la 
Grenoble. Un dispozi
tiv special de infor
mare va fi instalat in 
februarie, anul viitor, 
și el va permite con- 
curenților și organiza
torilor să fie ținuți in 
permanență la curent 
cit evoluția condițiilor 
atmosferice. Astfel, 
săritorii de la tram
bulină vor cunoaște 
viteza și direcția via
tului, schiorii iși vor 
alege ceara in funcție 
de zăpadă și tempera
tură, iar boberii vor 
putea aprecia rezisten
ta pistei înainte de a 
porni la asaltul me
daliilor olimpice. Mă
surile luate prevăd in
stalarea unui birou 
meteorologic special 
la Grenoble, care va 
dispune de un avion 
echipat cu toate in
strumentele de obser
vație necesare și o 
stație mobilă de radio- 
sondai care va efectua 
măsurători de tempe
ratură. umiditate și 
direcția vintnlui la al
titudine.

TAHITI ANUL .lean. 
Bourne a realizat o 
performanță remarca
bilă la Papeete, fiind 
cronometrat cu 10,4 in 
proba de 100 m plat. 
Rezultatul nu ar spu
ne prea mult, dacă nu 
ar fi fost obținut pe o 
pistă acoperită cu iar
bă, piste cu zgură 
neexistînd încă in Ta
hiti. Bourne pare să 
fie un atlet complet, 
intrucit a sărit 1.90 m 
la înălțime și a reali
zat 50,3 la 400 m plat.

Hires 1-0 (0-0)
Hvidovre (Danemarca) — F.C. 

Basel 3-3 (în tur 2-1).
„CUPA CUPELOR"

Panathinaikos — Bayern Miin- 
chen 1-2 (în tur 0-5)
„CUPA ORAȘELOR TlRGURI"

Goztepe Izmir — R. F. C. An
vers 0-0 (în tur 2-1).

Leeds United — Spora Luxem
burg 7-0 (in tur 9-0)

Nottingham Forest — Eintracht 
Frankfurt 4-0 (în tur 1-0)

TRAGEREA LA SORTI ÎN E- 
TAPA A DOUA A ..C.C.E.* ȘI 
„CUPEI CUPELOR" VA AVEA 
LOC VINERI, LA MADRID
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