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JUCĂTORI ROMÂNI 
DE TENIS DE MASĂ 

PESTE HOTARE
Ieri a plecat la Buda

pesta pentru a participa la 
campionatele 
nale ale Ungariei, 
Alexandru, 
halca, 
Radu 
bert 
pesta, 
vor susține 
niri amicale în Iugosla
via, la Novi Sad (31 
tombrie) și Sarajevo 
noiembrie). 2_1__ __ -
meciuri, vor fi prezenți și 
la campionatele interna
ționale ale iugoslaviei, la 
Karlovac (2—3—4 noiem
brie). în partidele din Iu
goslavia, lotului nostru i se 
va alătura și Carmen cri- 
șan.

internațio-
Maria 

Eleonora Mi- 
Dorin. Giurgiucă, 

Negulescu și Adal- 
Reti. După “ 

sportivii 
două

Buda- 
noștri 
întîl-

oc- 
(6 

între aceste

— PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNUI-VA!
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

DUMINICĂ, PE TERENUL DINAMO

Derbiurile campionatelor de handbal
Lucrurile s-au petrecut 

și anul acesta la fel. Jocul 
principal al campionatului 
masculin de handbal — 
programat în ultima etapă 
a turului — a rămas tot 
confruntarea dintre Steaua 
și Dinamo București. Sin
gura diferență față de edi
țiile trecute este aceea că 
acum Steaua interpretează 
rolul de lider, iar Dinamo 
București pe cel de outsi
der, diferența dintre ele 
fiind de 4 puncte.

S-ar putea spune, deci, 
că derbiul mult așteptat 
este ratat. Dar, nu. Lucru
rile nu stau așa, pentru 
că întotdeauna și 
rent de poziția din clasa
ment, meciurile Steaua — 
Dinamo au furnizat un 
spectacol de calitate, cu 
faze dinamice (așa cum se 
poate vedea din fotografia 
noastră, realizată la ultima 
confruntare dintre aceste

indife-

formatii) și cu goluri spec
taculoase. în afară de a- 
ceasta, trebuie să mai adău
găm că o victorie a dina- 
moviștilor le-ar putea des
chide acestora apetitul 
pentru primul loc.

In deschidere este pro
gramat un alt meci derbi: 
Confecția București — Uni
versitatea Timișoara, echi
pe clasate pe primele două 
locuri ale campionatului 
feminin. înaintea acestei 
ultime etape a turului, stu
dentele din Timișoara au 
un avans de 3 puncte. 
Problema este, așadar, 
identică cu cea din între
cerea masculină : vor în
cheia Universitatea Timi
șoara și Steaua prima parte 
a campionatului cu un 
avans minim sau își vor 
mări zestrea ? Răspunsul, 
duminică dimineața pe te
renul Dinamo, începînd de 
Ia ora 10.

I

Turneul speranțelor olim
pice, care va avea loc pes
te cîteva zile Ia Budapesta, 
este așteptat cu mare inte
res de iubitorii boxului din 
țara noastră. Pregătirile 
„speranțelor" românești sînt 
pe punctul de a se încheia. 
Dintr-un lot de 20 de pu- 
giliști care au început an
trenamentele, .au rămas 11. 
Selecția n-a fost deloc 
ușoară, ne-au spus antre
norii Dumitrescu și Nicu- 
lescu, întrucît majoritatea 
sportivilor emit pretenția, 
deseori justificată, să îm
brace tricoul reprezentativ. 
„Cei 11" dețin, după afir
mația antrenorilor, o foar
te bună formă sportivă. 
Să-i cunoaștem : semi-mus- 
că: Mihai Aurel, campion 
de seniori pe anul 1967; 
muscă: Ion Nicolau, fina
list al campionatului de se-
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Mihai Mercore este in
structor sportiv salariat. 
Activează, din anul 1964, 
pe lîngă asociația sportivă 
C.F.R.-Moldova din lași. 
Activează ? Est’e un fel de 
a spune. „Ce trece prin 
mîna lui Mercore se duce 
pe apa Bahluiului"...

Reflecția aparține profe
sorului Neculai Olocru, vi
cepreședintele Consiliului 
regional pentru educație fi
zică și sport. A ajuns să-1 
cunoască foarte bine. Mai 
oles în ultima vreme. I-a 
studiat „roadele4* muncii. 
Bilanțul este de pus în 
ramă. De cînd Mihai Mer
core primește salariu de 
la C.F.R.-Moldova toate 
merg de-a-ndoaselea : echi
pa de fotbal a retrogradat 
din ,,C“ în regiune iar 
cea de baschet are o pre
zență fantomatică, undeva, 
prin „orășenesc44.

„Specialitatea44 înstruc-

niori pe anul 1967 ■, cocoș : 
Pavel Nedelcea, finalist al 
campionatului de seniori 
pe anul 1967; pană: Ovi- 
diu Gorea; semi-ușoară: 
Gheorghe Ene, campion de 
juniori pe anul 1966 ; ușoa
ră : Victor Silberman, cam
pion de juniori pe anul
1966 și finalist al campio
natului de seniori din acest 
an ; semi-mijlocie : Alexan
dru Popa, campion de ju
niori pe anul 1966 ; mijlo
cie ușoară : Emil Constan- 
tinescu, finalist al campio
natului de seniori pe anul
1967 ,• mijlocie : Ivan Tudor, 
campion de juniori pe anul 
1966; semi-grea : Anghel 
Iancu, campion de juniori 
pe anul 1966; grea: Ion 
Alexe, campion de seniori 
pe anul 1967. De mențio
nat că Al. Popa, V. Sil
berman, P. Nedelcea și I. 
Alexe au participat și la 
, turneul speranțelor olim
pice", disputat, anul tre
cut, la Berlin, Popa și Sil
berman cucerind atunci me
dalii de argint, iar Nedel
cea și Alexe pe cele de 
bronz.

Turneu] de la Budapesta 
are o importanță deosebită 
pentru boxerii noștri, deoa-

rece pe scheletul lotului 
care s-a pregătit în vede
rea acestei confruntări se 
va alcătui reprezentativa 
care va întîlni, la 21 de
cembrie, naționala Franței, 
în „Cupa Europei". Este cu
noscut faptul că în aceas
tă competiție vor fi admise 
numai selecționate de tine
ret.

• Secretarul federației 
de specialitate din Bulga
ria, Mile Tomov, prezent 
la turneul internațional de 
la București, ne-a făcut cu
noscută formația probabilă 
a țării sale, pentru „turneul 
speranțelor olimpice' de la 
Budapesta. Iat-o : semi-mus- 
că : Dimităr Ganev ; muscă: 
Stepan Alexandrov ; cocoș : 
Mehmet Apturmanov; pană; 
Marin Dolev ; semi-ușoară : 
Vladimir Vladimirov (An
ghel Anghelov); ușoară : 
Petar Stoicev; semi-mijlo
cie : Plamen Trenev (Nai- 
den Stancev); mijlocie u- 
șoară: Boțidar Penev •
mijlocie: Iordan Kazakov 
(Jifco Filev); semi-grea: 
L. Kolev ; grea : Panaiot 
Rapazov. Antrenorul echipei 
este Vanghel Tarpov.

ATITUDINI

R. C.

recordul orei!

torului Mercore este însă 
îngrijirea bazelor sporti
ve. Imaginați-vă că i s-a 
«lat sub supraveghere o 
frumusețe de
(mulți dintre 
cestor rin duri, 
și văzut) cel 
gării centrale
Un complex cu peluze de 
verdeață, cu tribune; o 
mîndrie pentru toți iubi
torii sportului din locali
tate. Dar, cu spiritul de... 
gospodar al lui Mercore, 
din vechiul complex spor
tiv n-a mai rămas decît 
amintirea. Peste tot — 
paragină. Și mai mult, o 
parte din anexele com
plexului au căpătat o cu 
totul altă destinație. S-au 
transformat în

■■ complex 
cititorii a- 
poate, l-au 
din Piața 
a lașului.

W.C.-uri
publice...

★
Toată lumea cu care

discuți despre această
stare de lucruri se va
grăbi să ți spună

IN A DOUA JUMĂTATE Boxerii de la C.S.M. Reșița
A FINALEI ȘAHISTELOR
ARAD, 26 (prin telefon). — Șahistele 

care șe întrec pentru titlul de cam
pioană a României au trecut de jumă
tatea întrecerii din cadrul finalei. După 
opt runde, în fruntea clasamentului se 
găsește Gertrude Baumstarck cu 6'/s 
puncte, urmată de trei jucătoare aliate 
la egalitate: Eleonora Jianu, Suzana 
Makai și Margareta Perevoznic, fiecare 
cu cite 5'/« p. De notat că Makai a 
fost învinsă de Jianu, în runda a șasea, 
ceea ce a dus la distanțarea frunta
șei în clasament și regruparea urmări
toarelor sale. Baumstarck și Perevoznic 
sînt neînvinse, pînă acum. Ultimele 
cinci runde se anunță decisive.

ȘT. IACOB — coresp.

au evoluat în Iugoslavia
Echipa de box C.S.M. Reșița e întreprins, 

recent, un turneu în R.S.F. Iugoslavia. Pri
ma partidă s-a disputat în localitatea Be- 
gelnți, unde reșițenli au întâlnit formația 
Banatul Zrenjanln. Scor: 11—9 pentru C.S.M. 
REZULTATE TEHNICE : C. Muscă b.p. Far- 
kaș ; C. Anghel b.p. Prekaiskl ; Krsticl b.p. 
I. Pop ; V. Bnatie b.p. Moldvai ; I. Bor- 
chescu egal cu Ciszmici ; Z. Vujin b.p. D. 
Trandafir ; L. varga b.ab. Tresakov ; U>.
Vujin b.p. L. Sima ; Urban b.p. Fr. Mayer ; 
G. Schubert b. k.o. I. Golubovich

Revanșa a avut loc în localitatea Kikin- 
da. Gazdele au cîstigat cu scorul de 13—9. 
Iată rezultatele : C. Anghel b.p. Prekaiski ; 
C. Muscă b.p. Farcaș ; Krsticl b.p. I. Pop ; 
Moldvai b.p. V. Bratie ; Ciszmici b.ab. 3 I. 
Borchescu ; z. Vujin b.ab. 3 D. Trandafir ; 
L. Varga b. k.o. Tresakov ; D. Vujin b.p. 
L. Sima : M. Morărescu egal cu zripebut ; 
Urban b.p. Fr. Mayer ; G. Schubert ciștigă 
prin neprezentarea adversarului.

Stimulați de isprăvile lui 
Anquetil, cicliștii noștri s-au 
gîndit — acum în prag de 
iarnă ! — că n-ar fi rău să 
înscrie Pe tabelele de record 
și performanțe în dreptul 
probei de o oră. Mai bine 
mai tîrzlu decît niciodată !
— și-au spus băieții velodro
mului. Primul care s-a avîn- 
tat a fost juniorul FI. Purcă- 
ruș și recordul său de peste 
40 km a fost de bun augur. 
Ieri după amiază, Vasile 
Burlacu — cel mai serios și 
mai conștiincios dintre spe
cialiștii de astăzi ai pistei — 
a pornit într-o pasionantă 
tentativă de stabilire a recor
dului orei. Timp de 60 de 
minute s-a învîrtit pe velo
drom, urmărit cu emoție de 
soția sa, de antrenorii Iulian 
Gociman și Mircea Mihăiles- 
cu, de corpul de arbitri, de... 
cronicarul și fotoreporterul 
ziarului nostru. Lipsa specta
torilor n-a impietat însă asu
pra performanței. Burlacu 
a pus capul în ghidon și a 
parcurs ovalul cu constanță 
de metronom. A avut de în
fruntat aerul rece și curen- 
ții destul de violenți spre 
seară — dar n-a cedat un 
pas... Mai mult, spre sfîrși-

tul orei a accelerat ritmul. 
Recordul stabilit este de 
42,780 km. Veți spune că-1 
mai despart aproape 5 km de 
recordul mondial profesio
nist. Totuși, noi socotim bună 
performanța lui Burlacu și 
mal ales promițătoare. In se
zonul viitor, el șl alții (mă 
gîndesc cu insistență la Emil 
Rusu) vor putea s-o aducă 
tot mal aproape de granița 
consacrării mondiale. Pentru 
noul său record tea si pentru 
cele de la 10 km. 15 km, 
20 km, 25 km și 30 min — 
pe care le-a spulberat pe 
parcurs) să-i felicităm pe Va- 
sile Burlacu și pe antrenorul 
său Iulian Gociman.

HRISTACHE NAUM

— Mercore, instructorul 
sportiv, este de vină, 
comod, un neglijent, 
nepăsător.

Cei întrebați — se 
țelege, oameni care
cît de cit, contingențe 
sportul — îți vor 
spune că acest Mercore se 
bucură de un credit mo-

Vn
un

în- 
aii, 
cu 

mai

TIBERIU STAMA

Acum, o singură literă lămurește 
totul. Un „t“ plasat între paranteze 
identifică selecționatele noastre de 
tineret, a căror participare la dife
rite competiții nu mai constituie un 
eveniment. Cu ani în urmă, fiecare 
examen dat de selecționatele (t), era 
însofit de explicații. Azi însă, ne-am 
obișnuit cu prezența „mînjLor", le 
încurajăm activitatea, urmărim cu 
interes evoluția lor, fără să facem, 
cîteodată, economie de adjective. 
Uneori, am greșit. Dar am greșit, 
poate, conștient, văzînd în cei care 
pășeau peste vîrsta junioratului spe
ranțele fotbalului, atletismului, hand
balului sau ale altor sporturi, 
tuind cu bucurie clipa 
mele lor nu va mai 
litera (t), cînd vor fi membri 
bază ai primelor noastre reprezen
tative.

Unii au trecut mai repede acest 
prag al consacrării. Alții mai încet 
și nu întotdeauna numai și numai 
din vina lor. Au fost însă și unii

în care 
fi legat

in- 
nu- 
de 
de

care nu l-au trecut niciodată. Fi
rește, s-au făcut și se fac eforturi 
pentru ca acest de loc neglijabil ca
pital material și moral, investit în 
mlădițele sportului nostru de per-

SE CAUTA

0... SPERANȚĂ
formantă, să nu se piardă definitiv. 
Nu au avut valoare pentru echipa 
reprezentativă? Mă rog... în definitiv 
în această vastă acțiune de selec
ționare, pregătire și promovare a 
elementelor tinere există și pierderi.

Dar, oricît de admisibile ar pă
rea aceste pierderi, parcă tot ne

mîbnesc. Noi i-am dori pe toți ma
turizați pe deplin în performanțe, 
consacrați pe plan internațional, de
venind niște nume, cum spunem 
atunci cînd vrem să ocolim, diplo
matic, cuvîntul vedetă. Și dacă nu 
toți confirmă integral speranțele, ne 
consolăm cu gîndul că pierderile 
sînt din ce în ce mai mici sau că, 
într-un fel sau altul, eforturile ce 
se depun dau totuși o dobîndă. De
oarece, talentele, mai mari sau mai 
mici, cizelate în loturile de tineret 
rămîn foarte utile în formațiile de 
club, în activitatea sportivă internă, 
determinînd o evidentă ridicare a 
plafonului valoric al întrecerilor na
ționale sau locale. Ceea ce nu-i de
loc rău...

Mai sînt însă și altfel de pier
deri. De genul acelora care frîng

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

iiiimium i iiiiimiiiimiiiimiimuit imiiiacmi
România — Polonia (tineret)

jo- 
de

Ora de intepere a meciului
Meciul România — Polonia 

(tineret) se va disputa dumi
nică pe stadionul „23 
gust", tncepînd de la 
10.15. Aceasta modificare

Au- 
ora 

__ ____  ____ _____ &e 
program a fost determinată 
de necesități de ordin* teh
nic privind transmisia în dl-

rect, pe micul ecran.* a 
cului Polonia — România 
la Cracovia.

De la meciul echipelor 
tineret va fi transmisă, 
către

«le
—de 

televiziunea română, 
repriza a doua, de la orele
11.15.



ebits
Așteptăm aportul arbitrilor

Nu e un secret pentru nimeni 
că arbitrii pot avea o contribuție 
esențială la buna desfășurare a 
unui meci de baschet și chiar la 
progresul acestui joc sportiv. De 
capacitatea lor, de atenția și co
rectitudinea cu care conduc o par
tidă, de maniera în care interpre
tează regulamentul, depinde in 
mare măsură ca o întrecere să fie 
pe deplin reușită sau... Invers. 
Ne-am convins încă o dată (daca 
mai era nevoie) de acest adevăr, 
cu prilejul turneului final al „Cupei 
României", unde calitatea unor me
ciuri a avut de suferit din cauza 
arbitrajelor. în alte cazuri, „cava
lerii fluierului" au stăpînit jocul 
și au ajutat la cursivitatea lui- 
Exemplele partidelor Dinamo — 
Steaua și Politehnica — I.C.F., la 
reușita cărora au contribuit și ar
bitrii, sint elocvente.

Dar, de ce se arbitrează bine 
numai în meciurile „cheie" ? De 
ce arbitrii nu acordă aceeași im
portanță și întilnirilor în care una 
din formații conduce cu 15—20 de 
puncte ? De ce sint faze în care 
fluierul arbitrilor devine supărător 
nu prin stridența sunetului, ci prin 
faptul că pedepsește, de pildă, cu 
fault un „capac" curat, aplaudat 
de public 1 De Ce, ca urmare a 
sancționării oricărei atingeri (în 
lupta sub panou), baschetbaliștii 

noștri sint siliți să joace în țară 
ca niște. .. fetițe, iar cînd întilnesc 
echipe străine sint dezarmați în 
fața jocului bărbătesc practicat de 
adversari ?

Am pus aceste întrebări unea: 
arbitri și ni s-a răspuns că sanc
ționarea cu severitate îi scutește de 
discuții. Este și acesta un punct de 
vedere. Comod, însă, și depărtat de 
maniera modernă de arbitraj. Ar
bitrilor li se cere să cunoască și să 
aplice regulamentul indiferent de 
valoarea echipelor, de miza jocu
lui și de situația scorului. Arbitri
lor li se cere calitate, corectitudine, 
interpretarea regulamentului ad lit— 
teram. Li se cere să contribuie la 
progresul baschetului românesc !

Este ceea ce facem și noi acum, 
în ajunul inaugurării celei de a 
XX-a ediții a campionatului națio
nal masculin, (d. st.).

Cine va arbitra în „C.C.E." și „Cupa cupelor"
F.I.BA. a stabilit următorii ar

bitri pentru jocurile pe care echi
pele române le vor susține in 
„C.C.E." și „Cupa cupelor"; Steaua 
— Panathinaikos („C.C.E.” la bă
ieți): B. Stoicev (Bulgaria), O. Be- 
loșevicî (Iugoslavia) la București ; 
J. Saltiel (Izrael), R. Rossini (Ita
lia) la Atena; Politehnica Bucu

Zile însorite. ca de primăvară...
Pescarii sportivi au venit pe malul lacului Herăstrău, unui 

vor petrece ore plăcute practicind sportul lor favorit. Și poate 
că peștii vor veni la întîlnire, de data aceasta...

rești — Gâzi Egitim („C.C.E." ta 
fete) : E. Atlas (Izrael), K. Lalos 
(Grecia) la Ankara; L. Kamenik 
(Bulgaria), A. Protici (Iugoslavia) i 
la București; Dinamo București — 
AII Onesta: K. Uberall (Cehoslova
cia) — Ch. Gillard (Elveția) la Mi
lano; I. Ujguc (Turcia), J. Petro- 
vici (Iugoslavia) la București.

1

DE MASA

Echipele Progresul București - 
învingătoare și învinse in Cehoslovacia

• Mărșăluitorii asociației spor
tive P.T.T. au luat parte, recent, 
la un concurs desfășurat în loca
litatea Tubingen (R.F. a Germa
niei). în proba de 15 km rezer
vată seniorilor s-au înregistrat re
zultatele : 1. H. J. Paul lhl3:27,8,
2. K. Schreiber lhl3:59,8, 3. M.
Persinaru (P.T.T.) Ihl5:37,9... 7. I. 
Urse (P.T.T.) Ih20:42,0, ...9. FI.
Surcea (P.T.T.) Ih23:44,3, .„12. D. 
Chiose (P.T.T.) ih24:58,0, ...14. M. 
Misai (P.T.T.) lh25:âl,0. Pe echi
pe: 1. R.F. a Germaniei 3 p, 2. 
P.T.T. România 19 p, 3. Elveția 22 
p. La juniori, pe distanța de 13,3 
km, pe primele două locuri s-au 
clasat mărșăluitorii noștri Con
stantin Staicu (52:07,0) și Gheorghe 
Jugănaru (52:08,6). Ceilalți juniori 
ai P.T.T.-ului au ocupat lacurile : 
5. C. Stan 54:03,0, 7. E. Dragu 
55:48,0, 8. C. Tulic 56,46,0. Pe e- 
chipe, primul loc a revenit tot re
prezentanților noștri care au to
talizat 8 p, urmați de juniorii din 
R.F. a Germaniei cu 13 p.

k
• De curînd, au fost întrecute 

două recorduri republicane de ju
niori mici, care aparțineau de mai 
bine de patru ani lui Petre Cio- 
banu. După cum nc comunică co
respondentul nostru V. Săsăranu, 
Intr-un concurs desfășurat la Baia 
Mare, tînărul Toma Szabo (Olim
pia Satu Mare) a parcurs distanța 
de 80 de metri în 8,9 secunde. Ve
chiul record era de 9,0 secunde (21 
iulie 1963). T, Szabo este antre
nat de prof. Ioan Lini. La Plo
iești (după cum ne transmit co
respondenții M. Bedrosian și M. 
Sima), Laurențiu Nițulescu a aler
gat „suta” în 10,9 secunde. Vechiul
record al juniorilor mici (11,0) fu
sese stabilit la 13 iulie 1963. L. 

ț Nițulescu este pregătit de prof.
Luca Henegaru, de la asociația 
sportivă „Tînărul petrolist" din 
Cîmpina.

»

ECHIPA ROMÂNIEI 
PENTRU MECIUL

CU R.F. A GERMANIEI i
La propunerea Colegiului cen

tral de antrenori, făcută în urma 
jocului de verificare dintre Iotul 
de seniori și cel de juniori, Bi
roul Federației române de rugbi 
a stabilit formația care va juca 
duminică în compania echipei 
R. F. a Germaniei: Dinu, Onuțu, 
Mihalașcu ; Țnțuianu, V. Rusii ; 
Velnda, Demian, Rășcanu; Flo- 
rescu, Oblemenco ; Dragomirescu, 
Irimescu, Wussek, Dragomir; V. 
Marinescu.

ACTIVITATEA LA ZI
• înaintea ultimei etape a cam

pionatului republican pe echipe, 
clasamentul categoriei B se pre
zintă astfel: 1. Metalul 12 p, 2. 
Crișana 10 p, 3. Ploiești 8 p (+26), 
4. Oltenia 8 p (+22), 5. Progresul 
8 p (—106), 6. Iași 6 p, 7. Mureș- 
A.M. 2 p, 8. Hunedoara 0 p (—37), 
9. Galați 0 p (-353). în celelalte 
clasamente (maseulin și feminin). 
Metalul ocupă de asemenea pri
mul loc, cu cite 12 p.

• Finala pe centrul universitar 
București a „Cupei anilor I” s-a 
disputat duminică pe stadionul Ti

Speranțe ale sprintului nostru: Laurențiu Nițulescu {centra) și roma 
Szabo (stingă) termină in această ordine o cursă de 80 metri

SE CAUTĂ 0... SPERANȚĂ
(Urmare din pag 1) 

entuziasmul și care te fac să re
greți creditul acordat tinereții. 
Iată un caz. Se numește Francisc 
Cosma șj a fost (ah, ce greu este 
să te hotărăști pentru timpul tre
cut...) o speranță a handbalului 
nostru. A jucat Ia Petroșeni, s-a 
evidențiat ca junior și a început 
studiile universitare, acolo, în 
Valea Jiului, iar apoi a optat 
pentru București. Mai bine zis, 
pentru Institutul de cultură fizi
că. A procedat bine? La început, 
se părea că da. Pivot excelent, 
Fi. Cosma bătea din ce în ce 
mai insistent la porțile echipei 
reprezentative, unde urma să fie 
promovat curînd. A comis însă 
o abatere. Mică sau mare, acum 
nu mai este așa de important. 
Important e faptul că față de el, 
care pînă atunci fusese foarte dis
ciplinat și corect, s-a manifestat 
înțelegere.

Și acum ? Acum, Fr. Cosma • 

neretului. Dintre rezultate, men
ționăm la băieți: 100 m: A. Ne- 
delcu (I.C.F.) 11,5; 400 m: D. Tit 
(I.C.F.) 51,9; 1000 m: D. Tit 2:43,0; 
lungime: C. Ritivoi (Arte) 6,28; 
fete : 100 m: V. Ioniță CUniv.) 13,3; 
400 m: L. Vasiliu (Univ.) 63,0; 
înălțime : V. loniță 1,43; Pe echipe: 
1. Universitatea 197 p, 2. Politeh
nica 164 p, 3. I.C.F. 133 p, 4. Ști
ințe economice 121 p, 5. Medicina 
112 p, 6. Arte 57 p. Au participat 
120 de studenți și 89 de studente, 
de la 10 institute. (F. lonescu — 
coresp.).

dispărut. Da, nu vă mirați 1 DIS
PĂRUT — așa cum ați citit. La 
școală nu se duce, la antrena
mentele echipei sale (Universitatea 
București) nu vine, Ia meciuri 
nici atît. Nu-i nici acasă, la Pe
troșeni. Atunci, unde-i Francisc 
Cosma ? Apare din cînd în cînd 
pe la cămin și iasă bilețele, ca 
să se afle că n-a dat definitiv 
bir cu fugiți!. Dar, știe el că 
este pe cale de a pierde a doua 
oară anul de studii ? A aflat că 
echipa lui, Universitatea Bucu
rești, a prezentat la meciul cu 
Steaua doar 7 jucători de cîmp? 
Poate citește azi, în ziar. Și dacă 
nici ziarul nu-1 mai citește, îi ru
găm pe colegii care știu pe unde-1 
poartă pașii să-l anunțe. II caută 
și clubul și federația...

P. S. Aflăm că mai sînt și alte 
„speranțe" pe cale de a fi pier
dute. Și nu numai la handbal. 
Așa îneît o să revenim, (c. aț.

De curînd, echipele (feminine și 
masculine) de tenis de masă ale clu
bului Progresul București au între
prins un turneu de cîteva meciuri 
amicale în Cehoslovacia. La îna
poiere, am stat de vorbă cu antre
norul O. Holzman- Iată ce ne-a de
clarat el :

„Primele întreceri au fost cele 
desfășurate la Havirov (14—15 oc
tombrie). Au luat parte 54 de for
mații masculine, 14 feminine, 116 
seniori, 30 de senioare, 96 de ju
niori și 47 de junioare. Printre 
jucătorii cehoslovaci au fost și cî
teva nume cunoscute: Stepanek, 
Chmelik, tinerii Turai și Benda. 
Probele pe echipe femei și simplu 
femei au revenit Progresului și lui 
Carmen Crișan. La simplu bărbați, 
cel mai bine s-a clasat Virgil Sîn- 
deanu — locul III, în timp ce Ia 
echipe masculine, am foșt eliminați 
în turul III (prima garnitură : Sîn- 
deanu-I. Antonescu) și turul II 
(formația secundă : Sănduleseu - O-

Unde este respectul
Mult așteptata restanță dintre 

selecționatele regiunilor Dobrogea 
și Cluj, din campionatul repu
blican pe echipe, a nemulțumit 
profund pe cei peste 2000 de 
spectatori, care au luat loc în 
jurul ringului instalat în Sala 
sporturilor din Constanța. Moti
vele : oaspeții au prezentat o 
echipă improvizată, din care lip
seau 4 titulari. în locul aces
tora, antrenorii clujeni au in
trodus boxeri începători. Scorul 
întîlnirii este cunoscut; 15—7
pentru gazde.

PÎNĂ CÎND?
(l'rmare din pag. 1) 

ral larg din partea consiliului a- 
sociației sportive, care îl cocoloșește, 
îl răsfață.

— Pentru ce ?
Răspunsul este mai greu de dat. 

Cică, Mercore știe să găsească tot
deauna explicații, scuze. După alții 
ar fi un „tip simpatic“. Sînt însă 
și dintre aceia care cred că stabi
litatea lui Mercore la C.F.R.—Mol
dova se datorează Wartburg-ului 
personal cu care își plimbă prietenii, 
le face diverse servicii. în aseme
nea condiții...

★
Că treburile asociației sportive 

C.F.R.—Moldova merg prost, că 
baza sportivă se duce de rîpă știu, 
așadar, și organele sportive. Este 
în. temă cu aceasta chiar și prof. 
Gheorghe Tatu, președintele Consi
liului regional pentru educație fizi

vanez). Apoi, la 16 octombrie, la 
Ostrava, am susținut o dublă in- 
tilnire ințer-echipe cu Vitkovice. 
La băieți, au eîștigat gazdele cu 
12—4 (de reținut însă că Antonescu
l-a  învins pe Chmelik), iar ia tete, 
oaspetele, cu 7— 2. Peste două zile, 
s-a disputat — tot la Ostrava — o 
partidă mixtă, în compania forma
ției NHKG Ostrava. Progresul a 
ieșit învingătoare cu 5—4. Turneul 
a fost folositor, el constituind o 
verificare utilă pentru sportivii 
noștri înaintea începerii competi
țiilor importante. Se știe că echipa 
feminină Progresul — deținătoarea 
„C.C.E." va intra peste citva timp 
— pînă la 19 decembrie — în con
curs, în cadrul celui de al doilea 
tur al noii ediții a „C.C.E." Adver
sara noastră ? Campioana Elveției. 
Rapid Geneva. Meciul va avea Ioc 
la București. Sperăm ca debutul 
să ne fie de bun augur pentru se
zonul competițional 1967—1968".

față de spectatori ?
Se știe că la Cluj, întîlnirea 

dintre cele dcuă formații a fost 
foarte disputată și echilibrată, 
victoria revenind clujenilor, cu 
12—10. Atunci, antrenorii dobro
geni au deplasat formația cea 
mai bună, din care nu au lipsit 
Dinu, Pițu, Răgălie, Moțoc ș,a. 
Clujenii însă au venit la Con
stanța ca turiști, pentru a înde
plini o simplă formalitate. Unde 
este respectul față de adversari 
și de spectatori ?

CORNEL POPA, coresp. principal

că și sport, care — candid — fă
cea remarca :

— Mercore ăsta s-a lăsat pe tin- 
jeală...

Se știe, deci, valoarea lui Mihai 
Mercore. Nimeni însă nu ia măsuri 
de îndreptare. Nimeni nu se gî ri
de ște să-l cheme pe instructorul 
sportiv și să-l tragă la răspunde
re :

— Spune, tovarășe, cînd te ho
tărăști să-ți vezi de treabă?

Dimpotrivă, lasă ca lucrurile să 
se îndrepte de la sine, privesc totul 
eu o inadmisibilă îngăduință. Iată 
adevărul 1

Și astfel, o bază sportivă (cîndva 
mîndria lașului) reprezintă astăzi, 
din neglijența (sau nepriceperea) 
unui instructor ca Mihai Mercore 
— dar nu numai a lui — un veri
tabil certificai' de iresponsabilitate. 
Complexul sportiv C.F.R. Moldova 
își menține în continuare o înfăți
șare jalnică. Piuă cînd ?



DUMINICĂ, MECIURILE CU POLONEZII
CENTRELE Dl JUNIORI EATĂ h IATĂ

Deci, meciurile cu polonezii sînt 
poimiine : două nopți și o singură 
zi distanță, timp în care urmează 
să fie făcute ultimele preparative 
pentru această cvadruplă confrun
tare a fotbalului din România și 
Polonia.

Fotbaliștii români — seniori și 
juniori — părăsesc Bucureștiul. 
dimineața, plecind pe calea aeru
lui, cu un avion Tarom, avion ce 
va aduce — tot astăzi — in Ro
mânia, cele două echipe poloneze 
ce vor evolua la București și Cra
iova („tineretul" și respectiv echi
pa B). Pe întreaga perioadă a 
șederii la Cracovia fotbaliștii din 
echip'a A vor fi găzduiți la hote
lul Orbis.

Două dintre cele opt echipe 
angrenate în întrecere — formația 
noastră de juniori și echipa B a 
Poloniei — nu-și încheie, încă, 
voiajul. Astfel, de la Cracovia, cu 
autocarul sau trenul, juniorii se. 
vor îndrepta spre TARNOBRZEG, 
localitatea unde se va disputa du
minică partida Polonia — România 
(juniori). Fotbaliștii polonezi, cu 
punct terminus Craiova, își con
tinuă călătoria astă-seră — cu tre
nul spre orașul de pe malul Jiu
lui.

ÎN AFARA CRONICILOR (IV)
în încheierea suitei de mate

riale apărute sub acest titlu, ne 
ocupăm de importanța evidenței 
antrenamentelor și jocurilor, pre
cum și de rezultatele unor ecouri.-.

APRECIERI OBIECTIVE 
SAU SUBIECTIVE?

Fotbalul, ca și celelalte jocuri 
sportive, se pretează la observa
ții și analize bazate pe subiecti
vitate. Mijloacele și ac tiuniie fo
losite în antrenamente și mai 
ales în competiții nu se exprimă 
(individual și pe echipe), iu mod 
precis. Nu se fac înregistrări 
obiective.

O discuție la F.C. Argeș pri
vind „hărnicia' în jocuri a lui 
Dobrin și Prepurgcl i-a deter
minat pe antrenori să înregistreze 
contribuția fiecăruia inlr-o par
tidă cu Chimia Rm. Vilcea. Con
cluzia : număr de acțiuni între
prinse: Dobrin 33 (repr. 1=11, 
repr. a II-a=22); Prepurgel 38 
(19+17); alergare in maximum 
de viteză: Dobrin 141 m (34 + 107); 
Prepurgel 453 m (238+215). Un 
alt exemplu: un antrenor (n-are 
importanță numele), critica în- 
tr-una un jucător care avea o 
slabă eficientă în competiții și-l 
ținea deseori pe banca rezerve
lor. Vinovatul i-a imputat an
trenorului că... are ceva de îm
părțit cu el I Atunci, pedagogul 
a apelat ia serviciile fratelui

Indicele 1961 19671951

Virsta 25,4 27,4 25,8 25,6
înălțimea 171,6 173,2 175,5 172,3
Greutatea 69,2 74,0 71,8 70,5
Perimetrul toracic 91,8 95,4 92,6 91,2
Elasticitatea toracică 616 8,2 7.8 8,1
Diametrul biacromial

(lățimea umerilor) 37,8 42,4 39.8 39,6
Diametrul bitrochanterian

(lățimea șoldurilor; 32,4 32,8 33,1 32,5
Capacitatea vitală 4960 4850 4857 4650
Forța scapulară 42,5 51,2 45,0 45,9
Forța lombară 176,0 147,9 130,0 135,2

Tabloul sinoptic înfățișează 
cîtiva parametri mai importanți 
ai „fotbalistului-atlet", care se 
pun cu atit mai mult în valoare 
prin expresia lor comparativă, 
s- Urmărirea minuțioasă a mem
brilor lotului de către Dispensa
rul central pentru sportivi și 
Centrul de medicină-sportivă „23 
August" (dr. Alexandrina Popo- 
vici și colaboratorii) demonstrea
ză că dezvoltarea fizică a fot
baliștilor evoluează către con
formație... feminină. Astfel, ume
rii s-au îngustat, șoldurile s-au 
lățit, forța generală și capacita
tea pulmonară s-au redus etc.

Revenind la treburile echipei 
naționale, vă furnizăm o comple
tare privind accidentarea lui Hăl- 
măgeanu. Fundașul central de la 
Steaua a suferit o întindere mus
culară, care l-a trimis, indubitabil, 
pe tușă. Accidentarea sa și a co
legului lui de echipă, D. Popesc-, 
plus renunțarea ia serviciile lui 
Suciu (pentru lipsă de formă) a 
compromis fortuit principiul omo
genității pe bază de „schelet" de 
echipă, de club, preconizat pentru 
această înlîlnire. Impus de eveni
mente, faptul e regretabil dar im
posibil de corectat.

Joi dimineața, în fața compo- 
nenților lotului A a fost prezentat 
un film puțin obișnuit: propriul 
meci de antrenament susținut cu 
o zi înainte. O activitate utilă, 
gîndindu-ne că este folositor să-ți 
vezi pe „viu" defectele și calită
țile.

Trecînd la „tineret", consemnăm 
speranțele antrenorilor în ce pri
vește insănătoșirea Iui Dumitra- 
che, pentru a fi folosit in meciul 
de duminică (stadionul „23 AU
GUST", ORA 10,15), ca și reface
rea completă a jucătorilor Cuper- 
man și Lupulescu, sosiți la lot cu 
contuzii suferite în jocul de cam
pionat de duminică.

„acuzatului', rugîndu-1 să înre
gistreze diagrama jocului. Rezul
tatul : frații s-au certat între ei...

Personal l-am urmărit pe Du- 
mitriu II în meciul cu Steaua 
(3 IX a.c.) și am notat 40 (22+18) 
de contacte cu mingea. Dintre 
acestea, 25 au fost oferite adver
sarului (!). întrebat de cite ori 
s-a întîlnit cu mingea, el ne-a 
răspuns că, de circa 5—10 ori (!).

lată cifre elocvente care scot 
în evidentă necesitatea folosirii 
metodei informației bazate nu 
pe...... ochiometrie', ci pe date
obiective. Merite deosebite au 
antrenorii echipei Steaua care 
în analiza jocurilor folosesc nu
mai datele furnizate de înregis
trările faptice, precise. Acestea 
sînt expuse în ședințele cu ju
cătorii după fiecare etapă și după 
criterii comparative. Dinamo 
București și „U" Craiova uzitea
ză mai rar aceste sisteme, iar 
celelalte echipe aproape de loc.

Să mai vorbim de aplicațiile 
ciberneticii în fotbal ? 111

ECOUL DIVIZIEI IN ECHIPA 
NAȚIONALA

Prezentînd „portretul" actual 
al fotbalului nostru din prima 
divizie a tării, ar fi foarte inte
resant să înfățișăm conturul fi
zionomie al echipei naționale în 
ultimul deceniu și jumătate, de 
unde se pot extrage concluzii 
edificatoare.

divizia A
1951 — 1961

Din această situație, desprindem 
o profundă concluzie metodică. Ea 
nu exprimă decît rezultatul înlă
turării pregătirii fizice generale 
și exagerarea specializării. Aceas
tă metodologie este dușmană 
progresului. Curios că la toate 
ramurile de sport, parametrii au 
crescut vertiginos, excepție fă
cînd numai cei de la fotbal care 
au regresat. Situația pare cu atit 
mai ciudată cu cit experimentele 
medico-pedagogice semnalează o 
creștere generală a nivelului de 
dezvoltare fizică a generațiilor 
contemporane.

Iată și o altă atestare a unei

în sfirșit, iată numele arbitrilor 
ce vor conduce partidele ce se vor 
desfășura la Cracovia și Tarnobr- 
zeg. România — Polonia (seniori): 
TIBOR WOTAWA (R.P. Ungară); 
România — Polonia (juniori) — 
TODOR BETCHIROV (R.P. Bul
garia).

racile vechi: neglijarea trenului 
superior, ceea ce, de altfel, re
prezintă „motorul". De ce oare 
aruncătorii de disc, suliță, ciocan 
efectuează exerciții cu mari în
cărcături pentru trenul inferior 
cînd el lansează obiectul cu 
mîna ? Sau invers, săritorii ? 
Caiaciștii și canoiștii după 16—18 
km pe apă joacă zilnic două ore 
fotbal.

în fotbal nu se cunoaște oare 
teza că. exagerînd cu bătătorirea 
acelorași centri nervoși, plastici
tatea adaptativă a sistemului ner
vos central nu mai poate răs
punde ascendent — către opti
mum — ci involutiv, către pe- 
simum.

Pe scurt, am comentat diagnos
ticul partial al fotbalului, făcînd 
făgaș măsurilor profilactice.

SA NE UITAM IN GRADINA 
VECINILOR !...

Potrivit zicalei cu... „fructele 
în grădina vecinului..." cred că 
n-am deveni infractori dacă am 
sări gardul pe teritoriul altor 
sporturi : handbal, volei, rugbi. 
baschet, lupte, box, caiac-canoe, 
scrimă. înainte de a intra în a- 
ceastă „zonă" (care nu e de loc 
minată) îmi permit să iac o 
breșă în perioada 1953—1958, pe
rioadă care corespunde moderni
zării treptate a multor sporturi 
din tara noastră. Am fost mar
torul „revoluționarii" sporturilor

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
Duminică 29 octombrie a.c., 

programul concursului Pronosport 
nr. 43 cuprinde la loc de frunte 
cele 4 meciuri ale reprezentati
velor noastre cu echipele Polo
niei, partida R. D. Germană — 
Ungaria și 8 intîlniri din campio
natul italian.

Pentru a veni în ajutorul par
ticipant,ilor în indicarea pronos
ticurilor, dăm mai jos ultimele 
rezultate între echipele care alcă
tuiesc programul acestui concurs : 
I : Polonia (A) — România (A) 
1963 : 1—1 ; 1966 : 3—4 ; II : Ro
mânia (B) — Polonia (B) 1959: 
5—1 ; III : România (tineret! — 
Polonia ( tineret) 1962 : 1—0 -, 
1963 : 0—3; 1964 ; 1—1 ; 1965 :
2—1 ; 1966: 3—3; IV: Polonia 
(juniori) — România (juniori) 
1963: 0—1; 1964 : 0—1; 1965: 
0—1; 1966: 2—2; V: R.D. Ger
mană (A) — Ungaria (A) 1963: 
1—2; 1965: 1—1; 1967: 1—3; 
VI : Torino — Spăl 1965—66: 
1— 0 și 0—0; 1966—67 : 2—1 și 
0—0 ; VII : Roma — Atalanta 

în scopul verificării „produc
ției" lor după doi ani de activi
tate și depistării de elemente va
loroase pentru Iotul de juniori, 
F.R. Fotbal a organizat primele 
meciuri între echipele centrelor 
de juniori din București (cu cinci 
formații), Arad, Cluj, Oradea, 
Constanța, Brașov, Ploiești, Pitești, 
Galați și Iași.

Meciurile s-au desfășurat în 
două etape (in zilele de 15 și 
22 octombrie) și au luat sfirșit 
cu următoarele rezultate:

Etapa din 15 oct: U.T.A. — 

de mai sus la care s-au adăugat 
mai tîrziu și tirul, popicele, ci
clismul, înotul, schiul, astfel că 
am gustat din plin greutatea 
schimbării unor concepții empi
rice.

Parțial, concepțiile moderne au 
intrat și pe orbita fotbalului, dar 
lipsa unei preocupări consecvente 
de perspectivă și gaioparea ne
chibzuită după ziua de mîine, 
A CENTRIFUGAT NOUL.

ÎN LOC DE CONCLUZII

în studiul abordat de noi am 
prezentat situația dezvoltării fi
zice a fotbaliștilor (vîrstă, înălți
me, greutate, perimetre, diametre, 
capacitate vitală), pregătirea lor 
fizică (calitățile motrice de vi
teză, tortă, rezistență, detentă, 
îndeminare), precum și unele 
aspecte metodologice ale instrui
rii. Acestea au fost redate așa 
cum se află în realitate, pe te
ren, ele cuprinzînd după ideea 
prezentată și unele indicații prac
tice ce vizează cifrele optime, aju- 
tînd orientarea procesului de se
lecție. O concluzie esențială se 
desprinde din aspectele complexe 
prezentate: necesitatea de a se 
îndrepta preocupările în princi
pal către baza piramidei fotba
lului. Aceasta constă în organi
zarea și pregătirea copiilor și ju
niorilor in școli, asociații și clu
buri.

CORNEL1U RÂDUȚ

1964— 65: 0—0 și 0—1 ; 1965—66: 
1—0 Și 2—0; 1966—67 : 3—2 și 
4—2; VIII: Napoli — Lanerossi
1965— 66 : 4—2 și 0—2 ; 1966—67 : 
1—0 și 1—2 IX: Milan — Ju
ventus 1964—65 : 1—0 și 2—2 ; 
1965—66 : 2—1 și 0—3; 1966—67:
3—1 și 1—1 ; X : Bologna — Fio
rentina 1964—65 : 3—1 și 1—2 ; 
1965—66 : 3—2 și 3—1 -, 1966—67 : 
1—1 și 1—1 ; XI : Brescia — 
Sampdcria 1965—66: 1—0 și 2—0; 
XII: Mantova — Cagliari 1964— 
65: 2—2 și 1—2; 1966—67 : 0—0 
și 0—0; XIII : Varese — Inter- 
nazionale 1964—65 : 0—0 și 0—0 ; 
1965—66: 1—3 și 2—5.

• DEPUNEREA BILETELOR 
CÎȘTIGĂTOARE DE LA TRAGE
REA SPECIALĂ LOTO DIN 27 
OCTOMBRIE a.c. se va face ast
fel :

— pînă marți 31 octombrie 
1967, ora 13,00 la agențiile Loto- 
Pronosport in orașele de reșe
dință regională ;

F. C. Argeș 0—1 io—tj, progre
sul — Universitatea Cluj 1—1 
(0—0); Farul — Dinamo Buc. 2—2 
(1-0),-, Petrolul — Steaua „23 
August' 1—0 (0—0); Rapid — 
Steagul roșu 0—3 (0—1); Side- 
rurgistul — C.S.M.S. 5—1 (2—1); 
Crișul — Steaua 0—0.

Etapa din 22 oct.: Steagul 
roșu — Progresul 0—2 (0—1); 
C.S.M.S. — Steaua „23 August'
2—2 (1 — 1); Dinamo București —- 
Petrolul 3—0 (3—0); Crișul — 
Rapid 2—2 (1—0); Siderurgistul— 
Farul 1—2 (0—2); Steaua — 
F.C. Argeș 2—2.

Cu prilejul desfășurării acestor 
partide, observatorii federali au 
remarcat realele posibilități ale 
juniorilor Nica. Bera, Spilman, 
Âdami (Steagul roșu), Girip (Fa
rul), Mustață (Dinamo Buc.), Ra
du Ionescu (Progresul), Ciobanu 
(Universitatea Cluj), Bărbulescu. 
Crîngașu, Decu, Florea (Petrolul), 
Mihăescu, Niță (Steaua ^23 Au
gust"), Aitimoaie (C.S.M.S.) eto.

Cil CINE VERIFICĂM 
lUlIlllllt NAIIMAIE?

Miercuri, trei din cele patru 
loturi naționala ce se vor con
frunta duminică cu reprezentan
ții fotbalului polonez an susți
nui meciuri de verificare: senio
rii cu Politehnica București (e- 
chipa 1), tineretul ca Electroni
ca Obor, iar juniorii au jucat 
cu rezervele Politehnicii, Dacă 
prima echipă a studenților bucu- 
reșteni și Electronica au apre
ciat faptul că au fost alese ca 
partenere de antrenament ale lo
turilor, strâduindu-se să dea o 
replică viguroasă, formația a 
Il-a a Politehnicii a lăsat o im
presie neplăcută prin felul cum 
s-a comportat în meciul cu ju
niorii noștri, ne referim atit 
la jocul individualist al multora 
dintre cei ce aspiră la un toc in 
prima formație a Politehnicii, cit 
la faptul că au jucat dur (tar- 
dănescu. Nicolae și Caniaro olt 
fost de cîteia ori cosiți I. că in 
tot timpul jocului apărătorii 
i-au bruscat pe acești băieți, 
diatrc care cei mai multi nu de
pășesc virsta de 17 ani.

Portarul Ojoc a limit să pună 
capac la toate acestea. Zeflemist, 
arogant, fa un moment dat el 
nu mai oprea mingea cu nurnile. 
Lua balonul pe picior si. cu teh
nica sa rudimentară, se chrnttm 
sâ-l joace pe genunchi, pe cap. 
arătînd ce „mare* fotbalist este, 
tar atunci cînd Nicolne t-a 
atacat corect cu pieptul. Ojoc 
i-a aruncat cu mingea in fală.

Asistind la acest meci de... 
verificare, ne-am dat seama că 
unele dintre rezervele Politehni
cii — dar mai ales Ojoc — an 
lipsuri serioase au numai în pre
gătirea tehnică, ci si la capito
lul atit de important rd educa
ției.

Pe viitor, partenerii de antre
nament ai loturilor trebuie tde.și 
cu mai multă grijă. De cotono- 
gari și zeflemiști sîntem satiri. 
Măcar la verificările selectiom- 
bililor — fiind vorba de o 
treabă serioasă ■— să fim scu
tiți de asemenea mostre de in
disciplină.

CONSTANTIN ALEXE

— pînă luni 30 octombrie I9b7, 
ora 13,00 în celelalte localități.

• Tragerea specială LO1O de 
astăzi va avea ioc la București 
în sala din sir. Doamnei nr 2 
cu începere de la ora 18,00

Rubrică redactată de Adminis
trația de Stat Loto-Pzonosport.

De la I.E.B.S.
Pentru intitnirea internațională 

de fotbal ROMANIA — POLONIA 
(tineret), de duminică, ora 10,15, 
de pe stadionul „23 August* și pen
tru inlilnirea internațională de 
ruffhi ROMANIA - K. F. a GEK- 
MANIH. biletele se găsesc de 
vînzare la agențiile ; str Smîrdan 
nr. 13 C.C.A., bd GU GLeorghlu 
Dej și parcul balelor i.t>oi.



Trăgătorul Marcel Roșea a obținut 
a doua medalie de aur a delegației României 

la „Săptămina preolimpică“
O AMERICANII DOMINA PROBELE DE NATAȚIE • AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE DE CAIAC-CANOE • C. STANEF ELIMINAT DUPĂ UN 

DISPUTATMECi VIU

CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — în cea de-a 11-a zi a în- 
trecerilor preolimpice de la Ciu
dad de Mexico, trăgătorul român 
Marcel Roșea a înregistrat un fru
mos succes, cîștigînd proba de 
pistol-viteză cu un total de 594 
puncte. După ce în prima manșă 
Roșea obținuse 297 puncte și ocupa 
locul doi în clasamentul probei (în 
urma japonezului Kenji Kubo cu 
299 puncte), în cea de-a doua 
manșă, sportivul român, evoluînd 
constant, a realizat același punctaj 
și i-a întrecut pe Josef Zapedski 
(Polonia) — 593 puncte, Kenji 
Kubo (Japonia) — 592 puncte, Ta
keo Kamachi (Japonia) — 590
puncte și Igor Bakalov (URSS) 
— 590 puncte, clasați în această or
dine. Ion Tripșa (România) s-a 
clasat pe locul nouă cu 582 puncte. 
Marcel Roșea a adus astfel cea 
de-a doua medalie de aur delega
ției României, numărul total de 
medalii cucerit pînă acum de spor
tivii români fiind de șapte.

Prima zi a concursului de nata- 
ție a fost dominată de înotătorii 
americani, învingători în trei fi
nale. Multiplul campion 
Don Schollander a 
de 100 m liber cu

Proba de 100 m 
revenit înotătoarei
(S.U.A.) cronometrată cu 
de 1:10,3. La 800 m liber 
primul loc a fost ocupat de 
Meyer (SUA) cu 9:48,0. urmată de
compatrioatele sale Claudia Kolb 
10:02.3 și Patty Caretto 10:03,4.

Olandeza Ada Kok a terminat 
învingătoare în proba de 100 m 
fluture cu timpul de 1:05,7. Au 
urmat-o în clasament :
niel (SUA) 1:06,6 și Claudia Kolb 
(SUA) 1:07,6.

în proba de 400 m mixt mascu
lin, victoria a revenit sovieticului 
Andrei Dunaev cu 5:00,7,

Pe Lacul Xochimilco au început 
întrecerile de caiac-canoe. La ca
iac simplu femei s-au 
pentru finală Antonina 
(URSS) 2:14,65, Katalin 
(Ungaria) 2:16,54, Viorica 
(România) 2:16,76, Rozsa 
(Ungaria)

(Polonia) 2:24,28 și L. Pineaeva 
(URSS) 2:25,84.

în semifinalele probei de. ca-

I De la trimisul nostru special la C.E. de volei, C. FAUR

Echipele României au debutat victorioase
ANKARA 26 (prin telefon). — 

Joi după-amiaza, 
Turcia a 
festivă a 
de volei

La ora 
concurs a fost citit salutul 
dresat

în 4 orașe din 
avut loc deschiderea 

campionatelor europene 
și meciurile din serii. 
19.00 în toate sălile de 

a- 
participanților la „euro-

olimpic 
cîștigat proba 

timpul de 54,5. 
spate femei a 
Lynn Vidali 

timpul 
femei, 

Debbie

Ellie Da-

calificat 
Seredina 
-Rosznyoi 
Dumitru 

Torny 
2:20,52, S. Szydlowska

ȘTIRI, REZULTATE
TOKIO. Cu prilejul unui con

curs de haltere desfășurat Ia To
kio, sportivul japonez Yoshinobu 
Myake, campion mondial și olim
pic la categoria pană, a stabilit un 
nou record mondial Ia stilul 
smuls, cu performanța de 125 kg. 
Vechiul record mondial era de 124 
kg și îi aparținea.

LONDRA. Continuîndu-și tur
neul din Anglia, reprezentativa de 
mgbi a Noii Zeelande a întîlnit, 
la Manchester, o selecționată a 
nordului Angliei, pe care a între
cut-o cu scorul de 33—3 (6—0).

PARIS. A 40-a ediție a cursei 
cicliste „Criteriul așilor", probă cu 
antrenament mecanic disputată la 
Daumesnil, a fost cîștigată de 
campionul mondial Eddy Merckx 
(Belgia), care a parcurs 100 km în 
timpul de lh45:12 (medie orară 
57,034 km). Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine: 
(Franța), F. Gimondi 
Poulidor (Franța) etc.

MOSCOVA. într-un
tind pentru campionatul unional 
de hochei pe gheață, echipa Dina
mo Moscova a întrecut cu scorul 
de 6-4 (2—2, 1—2, 3—0) formația 
Aripile Sovietelor Moscova.

J. Anquetil 
(Italia), H.

meci con-

BUDAPESTA. Echipa feminină 
de handbal a Institutului Politeh
nic din Kaunas și-a început tur
neul în Ungaria, întîlriind la Bu
dapesta
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 10—5 (8—2).

ROMA. Selecționata secundă 
masculină de baschet a U.R.S.S. 
a susținut o întîlnire internațio
nală amicală la Roma cu formația 
italiană „Stella Ramacotti", pe 
care a învins-o cu scorul de 96-59 
(43-31). (’*'! mai bun jucător de 
pe teren a fost sovieticul Anatoli 
Krupkin. El a înscris 29 de puncte.

selecționata Ungariei.

Marcel

a conti-

a dispus 
Gerolaga

de box, la categoria 
[ român Constantin

a fost realizat 
(R.F. a Germaniei), 

Șaparenko (URSS) —

pene" de 
tru sport, 
Ocak.

în sala Yasar Dogu clin Ankara 
echipa noastră feminină a de
butat cu o victorie — de altfel 
scontată — asupra reprezentati
vei Italiei. Scor: 3-0 (8, 7, 7). 

.La Istanbul, băieții au depășit, 
după cum era de așteptat, echipa 
Albaniei în 3 seturi (7,7,12). Iată 
alte rezultate sosite la biroul de 
presă din Ankara i

Istanbul: Turcia — Suedia (f) 
3-0, Bulgaria — Izrael (f) 3-0;
Ankara: R.D.G. — Ungaria (f) 
3-0 (12, 8, 5); Izmir: Iugoslavia 
— Franța (m) 3-0, Olanda — 
Elveția (f) 3-0; Adana : Polonia— 
R. F. a Germaniei (f) 3-0 și Ceho
slovacia — Belgia (f) 3-0. în par
tidele Bulgaria — Polonia (m) și 
Italia — Finlanda (m) scorul era

ministrul de stat pen
din Turcia, Kamil

1- 1, iar Cehoslovacia conducea
2- 0 ia seturi și 9-5 în cel de 
treilea în fața Turciei (m) în

de 
cu 
al 
momentul convorbirii telefonice. 
Ungaria (m) a învins Grecia cu 
3-0.

Brașov - Dresda, 
la popice

BRAȘOV, 26 (prin telefon). — 
internațională 
selecționatele 

(alcătuite din 
reprezentative

în dubla întîlnire 
de popice dintre 
orașelor Brașov 
membrii loturilor 
ale țării) și Motor Dresda, victo
riile au fost împărțite: la feminin 
a cîștigat echipa română (2377— 
2353 p.d,), iar la masculin, oas
peții (5053—5001 p.d.).

Vom avea o „Cupă
și la natațiea Europei"

iac simplu bărbați, cel mai bun 
timp — 4:11,92 
de B- Guse 
urmat de A.
4:16,34.

în turneul 
pană, boxerul 
Stanef a pierdut, după un meci 
viu disputat, în fața cubanezului 
Francisco Duardo. La aceeași ca
tegorie, mexicanul Luis Bernal l-a 
învins prin K.O. tehnic în repriza 
a IlI-a pe J. Bouroukounda (Ga
bon). în limitele categoriei muscă. 
Rafael Carbonell (Cuba) 
la puncte de Benny 
(SUA).

Competiția de scrimă 
nuat cu proba de spadă, cîștigată 
de campionul mondial Alexei Ni- 
cancikov (URSS) secundat de ma
ghiarul Csaba Fenyvesi.

Finala probei cicliste de tandem 
a revenit belgienilor Lancker — 
Goens care au învins cunoscutul 
cuplu francez Morelon — Trentin.

în turneul de polo pe apă, e- 
chipa URSS a dispus cu 12—0 
de selecționata Mexicului, Italia a 
pierdut cu 3—4 în fața Iugoslaviei, 
iar formația Ungariei a învins cu 
5—4 pe cea a R.D. Germane.

Tandemul belgian Lancker-Goens, 
învingător asupra favoriților 

Morelon-Trentin
Telefcto: UPI—Agerpres

înotătorii europeni pierd tot 
mai mult teren în întrecerea di
rectă pe care o duc cu sportivii 
de peste ocean. Natația america
nă a înregistrat și în acest an 
un deosebit salt valoric, care a 
pus pe gînduri pe majoritatea 
conducătorilor federațiilor și or
ganizațiilor sportive de pe conti
nent. $i din aceste frămîntări s-a 
născut ideea lansării unei „Cupe 
a Europei" (după modelul aproxi- 
maliv al celei de la atletism), 
care să prilejuiască înotătorilor 
europeni un număr sporit de în
treceri, și ca atare, să le creeze 
posibilități mai mari de a-și îm
bunătăți performantele.

Inițiativa a pornit din cadrul 
federației de specialitate din Un
garia, țară cu veche tradiție în 
acest sport, care a și alcătuit 
(și a înaintat tuturor federațiilor 
europene spre consultare) o schi
ță a regulamentului de desfășu
rare. Cele 28 de țări, care even
tual ar răspunde favorabil la a- 
ceastă inițiativă au fost reparti
zate în următoarele 4 grupe : 
A: U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Cehoslovacia, Finlanda, Bulgaria, 
Danemarca si Albania ; B : R. D. 
Germană, Suedia, Austria. Polo
nia, Turcia, Norvegia și Elveția ; 
C: Anglia, Olanda, Spania, RO
MÂNIA, Portugalia, Belgia șt 
Luxemburg ; D : Franța, Ungaria, 
Italia, Iugoslavia, Grecia, Irlanda 
și Malta.

Formula de desfășurare pre
vede ca fiecare tară să parti
cipe Ia un program axat pe toate 
probele olimpice cu cîte un spor
tiv și o singură ștafetă. în cele

4 grupe se va alcătui un clasa
ment general după următorul 
punctaj : locul I
locul II — 10 puncte, 8,' 6, 4, 
3, 2 și, respectiv, 1 punct (la 
fiecare probă). Primele două echi
pe, care vor totaliza cel mai mare 
punctaj în fiecare grupă, ar urma 
să se 
final.
clasate 
rile 3 
nească 
pentru

Inițiativa federației ungare ni 
se pare deosebit de interesantă 
și ea are mari șanse de a prinde 
viață cu ocazia conferinței de 
calendar a L.E.N., care va avea 
loc la începutul lunii noiembrie 
la Miinchen.

13 puncte,

califice pentru un turneu 
în continuare, echipele 
în fiecare grupă pe Iocu- 

și 4 ar urma să se întîl- 
într-un meci asemănător 
locurile 9—16 ș.a.m.d.

• FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB • FOTBAL •
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ

Ultimele amănunte despre

meciul Polonia România
(prin telex). La ora cînd apar acesteKATOWICE 26 (prin telex). La ora cînd apar aceste 

rinduri, lotul primei reprezentative poloneze se află can
tonat la Wisla, urmînd ca sîmbătă el să se deplaseze 
la Cracovia, unde, după cum se știe, se va desfășura 
duminică meciul amical dintre selecționatele Poloniei și 
României. Întîlnirea are loc la o oră neobișnuită : 12.30 
(ora locală — 13.30 ora României). Motivul? Gazdele 
au considerat că la o asemenea oră afluența iubitorilor 
de fotbal este mai mare decît. de pildă, duminică după- 
amiază, cînd localnicii își petrec orele de odihnă 
în familie...

Antrenorul Michael Mathias a anunțat formația pro
babilă : Kostka (Eroi) — Brechniczek, Gmoch, Osliszlo 
Szefer (Bazan) — Szmidt, Brychczy, Bula 
jewski, Lubanski, Faber (larosik).

Oamenii de bază ai echipei sint Lubanski, 
— excelenți realizatori și Osliszlo — ca 
foarte bun în duelurile aeriene.

Pinii in prezent echipa Poloniei a susținut 
meciuri, bilanțul fiind următorul: 74 de victorii, 52 
de jocuri egale, 98 de înfrîngeri.

Iată, de altfel, și palmaresul selecționatei Poloniei 
din ultimii doi ani: Argentina—Polonia 1—1, Anglia— 
Polonia 1—1, Polonia—Anglia 0—1, Brazilia—Polonia 
2—1, Franța—Polonia 1—2, R.D.G — Polonia 2—0, 
Polonia—Ungaria 1—1, Polonia—Luxemburg 4 — 0, Po
lonia-—Belgia 3—1, Polonia—Franța 1-—4, Belgia— 
Polonia 2—4. După cum se vede, cu mici excepții, 
rezultatele sint valoroase. Rămîne de văzut ce rezultat 
se va înregistra în ultima întîlnire din acest an a echi
pei Poloniei.

—Zimr-

Brychzy 
libero",

224 de

KAROL WEISBERG
redactor Ia „Sport" Katowice

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
FINALA „CUPEI BALCANICE"

ISTANBUL, 26 (Agerpres). — La Istanbul, s-a 
disputat meciul retur al finalei „Cupei balcanice* 
la fotbal, ediția 1966—1967, între formațiile Fener
bahce Istanbul și A.E.K. Atena. Gazdele au ter
minat învingătoare cu scorul de 1—0 (I—0), prin 
golul marcat de Ercan în minutul 42. în primul 
joc victoria revenise echipei A.E.K. Atena cu 2—1.

Pentru desemnarea cîștigătoarei „Cupei balca
nice* se va desfășura un ai treilea meci care, prin 
tragere la sorți, a fost stabilit să se dispute la 
Istanbul, la o dată care se va fixa ulterior.

ÎN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI

• La Plovdiv, formația locală Lokomotiv a ter
minat la egalitate (1—1) cu echipa iugoslavă Parti
zan Belgrad. Pentru etapa a doua s-a calificat echipa 
Partizan Belgrad, victorioasă în primul meci cu 
5—1.
• în meci retur, echipa Atletico Madrid a dispus 

cu scorul de 2—1 (2—0) de Wiener Sport Klub. 
(în tur, 5—2 pentru spanioli).

• La Bordeaux, formația spaniolă Atletico Bilbao 
a învins cu scorul de 3—1 (1—0) echipa franceză 
Girondins Bordeaux (meci tur din etapa a Il-a).

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE: 
RF.G. — ANGLIA 0—2

La Augsburg, într-un meci contînd pentru cali
ficarea în turneul final olimpic, selecționata olim
pică a Angliei a învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
echipa similară a R. F. a Germaniei.

MECIURI AMICALE

VfB Stuttgart — Sel. Elveției 2—1 (!) Komlo 
Trud Voronej 1—3.

S oussa, stațiunea 
din apropierea

rr...
toră 
hist 
neze 
coroana ___ ________
dial, purtată (încă) de Tigran I | 
Petrosian. Cine vor fi aceș- 
tia ? Văzîndu-l pe fostul „co- 
pit minune1* Bobby Fischer | ] 
cum trece cu dezinvoltură W 
la conducerea plutonului în 
cuPsa abia începută, invo- I 
luntar îți este sugerată figura ■ 
viitorului șalanger. Și, poate, 
a aceluia care va succeda BU 
„tigrului" din Erevan. Mtilți |1 
pretind că Fischer este sin- ■ 
gurul capabil să deschidă M 
„garda" neîntrecutului cam- M 
pion al defensivei, specialis- ® ® 
tui necontestat al meciurilor I 
pentru titlu. Ceea ce n-a reu- L 
șit Spasski, ar putea realiza I 
un alt reprezentant al gene- I 
rației tinere de mari maeștri. J 
Deși, să precizăm, Bobby nu | 
mai e așa de tînăr. A îm- | 
plinit 27 de ani...

Dar interzonalul de la Soussa 
promovează și tinerețea autenti
că. Pentru prima oară în istoria 
turneului, sinonim cu o semifi-

oussa, stațiunea maritimă 
. ' J capita

lei Tunisului, este mar
ți lungului maraton șa- 
care trebuie să desem- 

f pe viitorii, candidați la 
de campion mon-

Pe tema
tinereții

nală de campionat mondial, 
întrecere se află doi juniori, 
mîndot, în vîrstă de numai 
ani. Primul este brazilianul Enri
que Mecking, singurul emisar al 
șahului sud-american (Quellar 
reprezintă zona de centru). Con
tinentul care își lega altădată 
aspirațiile șahlste de celebrități 
ca Najdorf, Eliskasses, Rossetto, 
mizează acum pe talentul unui 
debutant. Evident, speranțele 
puse în Mecking au șanse de 
realizare. Dacă nu astăzi, atunci 
la o ediție viitoare. Ne gindim 
la felul impresionant în care s-a 
calificat șahistul brazilian. El a 
triumfat în meci-turneul cu ar
gentinienii Panno, Bolbochan și 
Foguelmann, distanțîndu-se 
scorul de 5 puncte din 
bile !

Și un alt junior este 
la turneu. El reprezintă 
Tunisianului Bouaziz, omonim cu 
mai vechiul campion al 
gazdă, i s-a oferit marea șansă 
de a juca alături de corifeii șa
hului. De la acesta, firește, nu 
se pretinde un rezultat mare. El, 
poate, va încheia plutonul celor 
23. Dar a fi semifinalist al cam
pionatului mondial de șah. la 
numai 15 ani, este în sine o 
performanță.

Primul turneu interzonal dis
putat pe pămînt african poartă 
amprenta tinereții.

în 
A- 
15

cu
6 posi- 
prezent 
Africa.

țării

RD. V.
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