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DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Stadionul
din Craiova

Iubitorii fotbalului din 
Craiova, din ce în ce mai 
numeroși în ultimii ani, 
și-au văzut visul cu ochii: 
au stadionul pe care și l-au 
dorit ! Aproape de inima 
orașului, noua bază spor
tivă, STADIONUL CEN
TRAL poate primi în tribu
nele ei 31 749 de spectatori, 
ceea ce îl situează pe lo
cul doi în clasamentul 
stadioanelor din țara noas
tră.

Firește, a fost construit 
un stadion modern, la punct 
cu toate noutățile tehnice. 
Printre altele, semnalăm cele 
11 cabine destinate ziariști
lor, crainicilor de radio și 
televiziune. Să sperăm că 
jucătorii de la Universita
tea Craiova vor face totul

pentru ca transmisiunile să 
umple de bucurie inimile 
suporterilor lor.

I.a construirea acestui 
frumos stadion au contri
buit toți cei care participă 
Ia concursurile de pronos
ticuri sportive. Mulți din
tre ei au avut și satisfacția
de a cîștiga premii în
semnate la aceste con
cursuri organizate de Ad
ministrația de stat Loto-
Pronosport, iar ceilalți, păs- 
trîndu-și intacte șansele și 
speranțele, încearcă la rîn-
dul lor un sentiment de
bucurie prin faptul că se 
pot număra printre con
structorii nevăzuți ai aces
tei mari baze sportive.

Nici pe teren propriu n-au reușit jotbaliștii francezi 
să învingă pe cei belgieni, in cadrul campionatului Eu
ropei. In meciul disputat duminică la Nantes și încheiat 
cu 1-1, naționala Belgiei conducea la pauză și abia in 
ultima parte a jocului, Franța a reușit să obțină egala- 
rea. în foto: francezul Herbin cîștiga balonul intr-un 

, buchet de jucători.
(Alte rezultate din fotbalul internațional, în pag. a 4-a)

I
I

Recordul orei
I

Echipa națională de fotbal 

a aterizat, aseară...
la Budapesta

Luni, 30 octombrie..
ORA 9.00:
— Alo, 07? 

; Da.
—; O - comandă, vă rog, cu 

. Cracovia, Hotel Orbis, camera 
■---------------------------------------

Foto: D. Roșoga

la trimisul nostru special la C. E. de volei, C. Faur

Echipa masculină a pierdut meciul cu Polonia
ISTANBUL 30 (prin tele

fon). — Ora tîrzie la care 
s-a încheiat dramatica 
partidă dintre echipele Ro
mâniei și Bulgariei nu ne-a 
permis să vă furnizăm a- 
mănunte prea 
mărul nostru

întîlnirea 
două formații 
meroșilor spectatori o 
prigă dispută sportivă, 
distanta a două ore și 
de minute. Jocul prezenta 
o deosebită importantă, în
deosebi pentru reprezenta
tiva Bulgariei, care-și juca 
ultima carte pentru califi-

multe în nu
de luni.
dintre
a oferit

cele
nu- 

> a- 
pe

i 25

Finala șahistelor s-a încheiat

•••

3B2. Vreau să vorbesc cii 
Mantu și Nicolaescu.

----Numărul dv., contul etc. 
închideți, vă servim imediat !

...Și trec orele, apoi vocea 
de la 07 mă anunță : delegația 
sportivilor români a părăsit 
Cracovia, plecând spre Bucu
rești.

ORA 13:
Telefonul de pe masa re

dacției zbîmîie neîntrerupt. 
Aceeași întrebare: „Cînd so
sesc fotbaliștii noștri ? Ora?“ 
întreb și eu „informațiile", 
aerogara Băneasa. Mi se co
munică ferm: ora 16.30. Toate 
sînt bune! O plimbare, de 
plăcere, la aeroport. O cafea 
la bar. O întîlnire cu colegii. 
Douăzeci de minute de dacti
lografiere Ia întoarcere și di- 
seară pot merge Ia teatru să 
văd „Opinia publică*. Poate 
ar fi mai bine să merg la 
Patria, la „Operațiunea 
Crossbow" ? Cine știe ?

ORELE 16.30—19.30:
Am băut multe cafele, Ia 

restaurantul aeroportului, fie
care urmată de o cursă la bi
roul de informații. Ah ! Acest 
avion care nu mai vine ’. In 
sfîrșit, la „informații" se a- 
nunță că așteptarea s-o înche
iat : ^aeroportul Băneasa a 
fost închis din cauza cetii* 
Astâ-seară nu /va mai ateriza 
nici un avion11.

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Arbitri români
de baschet in C.C.E

din nou in discuție 
Roger Riviere 

recunoaște 
că s-a dopat!

Discuția despre doping și 
efectele sale este departe 
de a fi atins apogeul. Dez
baterea continuă cu tot mai 
multă intensitate. Cotidianul 
sportiv francez „L’EQUIPE“ 
reproduce declarația lui Ro
ger Riviere, prin care acesta 
recunoaște ca în anul 1958, 

stabilit actualul re- 
orei (47,347 km), s-a 
Riviere declară că 

ce am experimentat 
droguri, în ziua în 

recordul orei

O V Vtara a desemna pe campioană
(prin telefon).

I
ARAD, 30

Finala campionatului națio
nal feminin de șah a avut 
o încheiere deosebit de 
spectaculoasă. în ultima 
rundă, Gertrude Baum- 
starck a fost învinsă de

Margareta Teodorescu și e- 
galată în fruntea clasamen
tului. Un meoi urmează să 
se dispute ulterior pentru 
desemnarea noii campioa
ne a tării. I

carea în turneul olimpic de 
la Ciudad de Mexico. Așa 
se șl explică faptul că vo
leibaliștii bulgari au intrat 
hotărîți pe teren să facă 
totul pentru a-și atinge o- 
biectivul propus. Și de-a 
lungul celor cinci seturi ei 
au luptat cu o deosebită 
dîrzenie, 
probleme 
român.

Pe de 
zentanții 
să-și asigure calificarea în 
turneul final, chiar de la 
acest meci. Ca urmare, în
trecerea a început într-o 
notă de încordată tensiune 
— de ambele părți — ten
siune care s-a accentuat 
mai ales în final. Din a- 
ceastă cauză, spectacolul 
sportiv a avut foarte mult 
de suferit, disputa neridi- 
cîndu-se decît 
nivelul valorii 
formații.

Primul set 
sportivilor bulgari, mai ho- 
tărîți și mai insistent! în 
atac, capitol la care echi
pa lui Drăgan s-a dovedit 
deficitară. De altfel, în tot 
jocul de duminică seara al

naționalei române s-a pu
tut observa un randament 
insuficient al ridicătorilor-

(Continuare în pag. a 4-a)

Următorii arbitri români au 
fost desemnați să conducă 
partide din codrul „C.C.E.*: 
V. Popescu (împreună cu ita
lianul M. Plober) meciul re
tur Zadar — Honved ; f) Pe- 
truțiu (cu A. Dekey — Unga
ria) jocul tur dintre cam
pioana feminină a Iugoslaviei 
șl Lokomotiv Sofia ; Dan Chi- 
riac (cu N. Demirdogen — 
Turcia) returul întâlnirij din
tre campioana iugoslaviei șl 
Lokomotiv Sofia.

punind deseori 
dificile sextetului

altă parte, repre- 
noștri au căutat

arareori la 
celor două

a revenit

COMENTARIU:

începe Festivalul baschetbaliste de la Anvers
EUROPEI • STEAUA - PA-
9 Șl 16 NOIEMBRIE

• ALIN SAVU ÎN ECHIPA 
NATHINAIKOS LA

ALIN SAVU

• Tradiționalul Festival 
internațional baschelbalis- 
tic va începe miine ta An
vers, cu participarea selec
ționatei orașului gazda a 
echipei Europei (alea’ui‘a 
din jucători remarcați i 
ediția trecută a „C.C.E." 
Real Madrid (ultima câști
gătoare a ffC.C.E.“) și for
mația belgiană R.C. Mali
nes. Din reprezentativa Eu
ropei face parte și jucăto
rul român Alin Savu, de 
la Steaua. Ceilalți compo
nent! ai selecționatei sînt: 
Zidek, Zednicek, Ruzicka, 
Tomasek (Cehoslovacia), 
Trontzos (Grecia), Massini 
(Italia), Gilles (Franța), 
Trams, Wichowski (Polo
nia)» Basin, Daneu (Iugo
slavia).

cîna a 
cord a] 
dopat !
„...după 
diferite 
care atacam 
mi s-a făcut o injecție cu o 
puternică doză de amfeta
mine". Mai mult, fosta glo
rie a ciclismului francez con
sideră că nu se pot realiza 
performanțe peste actualul 
record al orei fără a utiliza 
doping.

Luînd în discuție această de
clarație, „L’EQUIPE" propune 
anularea acestui record și re
calificarea celui din 1957 care 
este de 46,923 km. El apar
ține tot lui Riviere, dar des
pre această performanță re
cordmanul orei afirmă că a 
fost obținută în condiții... o- 
limpice.

Cu această avalanșă de măr
turisiri se creează impresia 
ca vor trebui inaugurate alte 
tabele de recorduri mondiale... 
In prealabil. însă, concurențiî 
vor trebui -suousi unui atent 
control antidoping 1

„Clou“-ul unei competiții
— în sporturile individuale
— este performanța. Adesea, 
între marii sportivi au loc 
pasionante dispute de la dis
tanță, prilejuite de rezultate
le pe care le realizează și pe 
care comentatorii le apreciază, 
le compară, le discută cu 
lux de amănunte. O suită de 
mari performanțe constituie 
senzaționalul care dă savoare 
sportului, care creează fondul 
entuziast al activității de pe 
stadioane, magnetul care a- 
trage privirile și pașii oame
nilor de toate vîrstele spre 
dreptunghiul de gazon, spre 
pista de zgură sau ovalul de 
beton, spre bazinul cu apă 
liniștită.

Exod
Știrile venite de la Ciudad 

de Mexico — prin interme
diul agențiilor de presă — 
ne-au pus în fața unei ava
lanșe de performanțe care pot 
revoluționa ciclismul. La ul
tima repetiție generală înain
tea Jocurilor Olimpice, spor
tivii veniți de pe toate meri
dianele globului au ,, spart" 
pur și simplu plafonul exis
tent, au trecut mult dincolo 
de limitele pe care le admi- 
sesem toți cei ce ne ocupăm 
îndeaproape de această ramu
ră. Trecînd clipa de entu
ziasm față de aceste super- 
performanțe , filtrul judecă
ții a supus însă unei atente 
analize fiecare din isprăvile de 
dincolo de Ocean.

spre înălțimi ?
Să luăm, de pildă, proba 

de urmărire individuală 
(4 000 m), desfășurată în
cadrul întrecerilor cicliste de 
pistă. Italianul Chemello a 
obținut 4:44,93, cehoslovacul 
Daler — campion olimpic la 
Tokio — a realizat 4:45,94, 
iar columbianul Rodriguez 
4:47,66. Sînt de departe cele 
mai bune performante reali
zate vreodată în lume, perfor
manțe pe care nu le pot ob
ține — cu prea multă ușu
rință — nici echipele de 
urmărire. Pentru edificare, să 
amintim că la Jocurile Olim
pice de la Tokio, campionul 
Jiri Daler a acoperit 4 000 
m în 4:59,57, cel mai bun 
tirr.p fiind realizai de itnlia-

nul Ursi: 4:56,64. 
pionatele mondiale 
avut loc cu două 
urmă la Amsterdam, 
Ier stabilea 
performanță 
cu 4:59,15, 
mondial Gert 
da) urca pe
treaptă a podiumului datorită 
unui 4:57,0. Așadar, între 
cele mai bune rezultate reali
zate la 
și cele 
Mexico 
proa pe 
13—15

Lâ < 
care 
luni în 
Jiri Da- 

cea mai bună 
a preliminariilor 

iar campionul 
Bongers (Olan- 
cea mai înaltă

cam- 
: au

competițiile anterioare 
de la (Biudad de 

sînt diferențe 
incredibile 

secunde!

a- 
de

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pas a t a)

• în turneul întreprins 
la Halle, reprezentativa o- 
rașului Cluj, alcătuită din 
jucători de la Universita
tea și Politehnica, a 
gistrat următoarele 
tate : cu Chemie 
58—49, 43—41 și 55—80, cu 
Dynamo Berlin 51—48 și 
cu Vorwârts Leipzig 63—84. 
Fiind accidentat, Demian 
nu a jucat în echipa Clu
jului.

înre- 
rezul- 
Halle

Steaua — Panathi- 
Atena (în cadrul

• Deoarece nu s-a ajuns 
Ia un acord privitor Ia da
tele de desfășurare a me
ciurilor 
naikos
„C.C.E.'), cele două partide 
vor avea loc la datele In
dicate de F.I.B.A. : 9 no
iembrie la București și 1.6 
noiembrie la Atena. .



Oradea poate 
și trebuie să aibă 
echipă în divizia A 

de baschet!

IȘHSB Rezultatele din divizia B
Clasamentul definitiv a! campionatului pe ediipe

în urma încheierii tuturor me
ciurilor și a omologării rezultate
lor înregistrate în campionatul 
republican de tenis pe echipe, 
clasamentul are următoarea în
fățișare :

.Vă facem cunoscut că aso
ciația sportivă Dinamo Oradea 
a hotărît desființarea secției 
de baschet care a activat în 
campionatul republican cate
goria A. Consiliul regional 
Crișana a încercat să deter
mine asociația sportivă Di
namo de a menține secția, dar 
fără rezultat. La tel, s-au făcut 
demersuri pentru ca această 
secție să fie transferată 
asociația sportivă Armata, 
clubul sportiv universitar P 
dagogic Oradea, la Voie 
Oradea, și la alte asoci. 
sportive, insă fără succes, 
urmare. Consiliul regional r< 
nunță la locul deținut de r 
namo Oradea în campiona 
republican și rugăm să dis 
neti".

Scrisoarea, semnată de 
ședințele C.R.E.F.S. Grișan; 
C. Ru.su — a fost bătută 
mașină in ziua de 25 oci 
brie, adică cu patru zile în 
tea începerii campionat!

Și. astfel, am aflat de ce 
s-a prezentat echipa Din 
Oradea la meciul pe care 
buia să-l susțină duminică 
mineață cu Dinamo Bucur 
Poate fi acceptată o astfel 
situație? Poate dispărea 
cea mai importantă compet 
a țării un centru cu o ve< 
și puternică tradiție, din <x 
s-au ridicat numeroși 
baliști de frunte ?

Răspunsul nu poate 
unui singur și anume 
dea poate și trebuie 
echipă în divizia A. Dar, pe 
tru aceasta, se cere efort 
conjugat al tuturor forurilor 
care răspund de activitatea 
sportivă din localitate. In pri
mul rind al C.R.E.F.S., al co
misiei regionale, al clubului 
sportiv orășenesc Crișul (care 
are o puternică secție de bas
chet). De asemenea, federația 
de specialitate are datoria să 
intervină cu toată hotăxîrea.

1. Steaga 18 p. — campioană a 
țării.
2. Dinamo 16 p.

basch'

fi dex 
că Oi 
să ai

mișoara
Rapid—Argeș 166—136 (113—77 la 
masculin ; 53—59 la feminin) ; Ra
pid—Brașov 167—137 (112—80;
55—57) ; Brașov—Argeș 161—151 
(110—87; 51—64). I.C.F. “ 
---- ------- (115—83;

203—107 (133—62; 
tv—• nana; uavnU 1<>9,5—• 
144,5 (116—77 ; 43,5—67,5). Cla-

197—112
I.C.F.—Bacău
70—45) ; Banat—Bacău

.—Banat
82—29) ;

159,5

©CRIMA" DUPÂ PENULTIHA ETAP4

Duelul Steaua-Progresul va decide
campioana țării
O primă caracteristică a penulti

mei etape : victoriile categorice obți
nute de către floretistele de la 
Steaua. 16—0 cu Uni© și același scor 
cu Școala sportivă, ambele din Satu 
Mare. De asemenea, 15—1 eu Univer
sitatea București. în acest fel, Steaua 
a reușit nu numai să egaleze pe 
Progresul, la puncte (14), dar, avînd 
un asaltaveraj superior, 104—85, să 
preia și șefia clasamentului. Piuă 
cînd ? probabil, definitiv, dacă în 
ultima etapă, care a fost fixată pen-

■ tru 11 noiembrie, va reuși să cîștige 
și duelul direct cu echipa lut VicoL

Din cuprinsul acestei etape, mai 
sînt de reținut alte două aspecte, 

r Primul, înfrîngerile formației de 
; spadă a clubului Electroputere Cra

iova în fața trăgătorilor de la 
Steaua, cu 13—3. Desigur, sportivii 

; bucureșteni plecau favoriți, dar nu 
. la un asemenea scor. Electroputere 

,a decepționat și în continuare, dnd 
a cedat și echipei C.S.M. Cluj, la 5 
tușe (64—59). Cu aceste două înfrîn- 
geri este puțin probabil ca spada
sinii craioveni să mai poată men
ține locul 2 în clasament, fapt care 
lăsa să se întrevadă după frumoasa 
lor comportare avută doar cu o săp- 
tftmînă în urmă la Tg. Mureș. Al 
doilea aspect privește echipa de-sa
bie a Stelei. După două frumoase 
și meritate victorii asupra forma
țiilor Unlo Satu Mare (cu 15—1) șl 
S.P.O.B. (cu 13—3), sabrerii cam
pioni, în ultimul meci al etapei, au 

\ avut o comportare nefiresc de ine- 
• gală, trecînd cu mare dificultate de 
’ Universitatea București. Ei au con-
■ dus cu 3—0, după care ^universita- 
f rli“ au ajuns la 3—2. O nouă distan- 
> țâre pînă la 5—2 pentru ca după

aceea scorul să devină 6—5. Momen
tul psihologic al meciului. Numai 
prezența activă pe planșă a experi
mentatului trăgător Octavtan Vintflă 
* salvat echipa campioană de emo- 
țti, mai departe : victorie la Mano- 
uu Și 7—5 pentru Steaua, după care

la floreta fete
scocul a evoluat, In continuare, in 
avantajul sabrerilor campioni. In 
final: 9—7. Ne așteptam mai mult 
de la Culoea șl de la Bădescu. In 
acest meci cei doi valoroși trăgători 
n-au scos decît 3 victorii (tn total !).

Iată șl celelalte rezultate tehnice 
ale etapei, f loreta băieți : steaua 
cui Unio Satu Mare 13—3, cu C.S.M. 
Cluj 15—1, Universitatea București — 
1>—4 cu Unlo Satu Mare și ia—1 cu 
C.S.M. Cluj. Unio Satu Mare — 
C.S.M. Cluj 5—7. Floretă fete: Uni
versitatea București — 9—7 cu Unio 
Satu Mare șl 19—« cu Școala sportivă 
Satu Mare. Spadă : Steaua — C.S.M. 
Cluj 11—», Electroputere Craiova — 
Universitatea Buc. 10—6, C.S.M. cluj 
— Unlo Satu Mare 11—5. SaMe : Uni
versitatea — 9—7 cu Unio Satu Mare 
și S.P.O.B.

După această etapă. Steaua este 
virtuală campioană în trei probe: la 
floretă băieți, spadă șl sabie. In ceea 
ce privește periferia clasamentelor, 
la floretă băieți, Progresul Iși va 
juca, in ultima etapă, șansa de a 
rămlne in A, dar cu foarte puține 
speranțe, la fel ca și Crișul ș. Uni
versitatea, la spadă (un.de meciul 
direct va hotărî cine va retrograda).

ii berii: st am a

SOBEI Un

Qopic

Turneul echipelor Motor Dresda
Echipele de popice Motor Dresda, 

campioanele R.D. Germane, și-au în- 
ț cbeiat' turneul în țara noastră cil 
■ tntdniriie desfășurate la Gîmpina și 

Ploiești. Rezultatele: Flacăra ®m- 
pina—Motor Dresda (iu) 5431— 
5381 p.d. ; Selecționata orașului 
Ploiești—Motor Dresda (f) 2377— 
2401 p.d.

3.
4.
5.
6.
7.

zii
8.
9.

10.
București 0 n

Progresul 14 p.
Steagul roșu Brașov 12 p. 
Universitatea Cluj 10 p. 
Construcții București 8 p. 
Industria sîrmei Cînapia Tur- 
6 p.
Sănătatea Oradea 3 p. 
Mureșul Tg. Mureș 3 p. 
Școala sportivă de elevi nr. 2

LUPTE

SERIA I. Masculin : Politehnica 
București — Agronomia Iași 29-9 
(11—2); Cauciucul Oraș Gh.
Gheorghiu-Dej — Politehnica Bra
șov 16—12 (9—5); Tractorul Bra
șov — Politehnica Galați 14—22 
(8—12); Pedagogic Bacău — Ra 
pid București 15—14 (9—11);
A. S. A. Ploiești — Voința Bucu
rești 9—14 (5—8); Feminin: Uni
versitatea Iași — I.C.F. București 
10—12 (3—6)Spartac Constanta 
—- Șc. sportivă Buzău 11—13
(6—5); Politehnica Iași — Tex
tila Buhuși 8—14 (4—7); Peda
gogic Bacău — Șc. sportivă nr. 2 
București 6—13 (2—6); Șc. spor- 

:°ști — Politehnica Bucu- 
5 (1—1).

A II-A. Masculin : Ști- 
șeni — Tehnometal Ti- 
3—-12 (6—6) ; Medicina 
— Știința Lovrin 17-15 

C.O. Arad — Metalul 
că 10—10 (5—5) : Uni- 

Timișoara — Timișul 
-14 (10—10); Politehni- 
ișoara — Universitatea 
5—13 (8—4); Feminin : 
rul Baia Mare — Vo- 
oara 11—7 (5—3); Vo- 
hei — Universitatea 

(6—2)Universitatea 
- C.S.M. Sibiu 3—-11 
iversitatea II București 
ortivă Petroșenj 6—16 
ințe Economice Bucu- 
iversitatea II Timișoara 
î).

111
.IN : Politehnica Cluj 

Sibiu 3—1 ; Industria 
Turzii — C.F.R. Cluj 
10, 14), Pedagogic Tg, 
C.S.U. Oradea 3—0 (11, 

liv. Craiova — Univ. Ti- 
0—3 (13, 15, 5), Electro

Craiova — Politehnica Ti

mișoara 3—1 (—12. 10. 13, 6), 
I. C. Arad — Știința Petroșeni 
3—1 (—13, 11, 15, 9). Creația Bra
șov — înainte Timisoara 0—3 
(10, 8, 11), Semănătoarea Buc. 
— Construcții Buc. 3—1 (12, 13, 
—8. 5) Medicina Buc. — Politeh
nica Iași 1—3 (15, —11, —5,—10), 
Progresul Buc. — Dacia Brăila 
3—0 (12, 5. 5), Univ. Buc. — Po
litehnica Brașov 0—3 (14 13, 3) ; 
FEMININ: C.S.U. Oradea — Univ. 
Timișoara 0—3 (4, 3, 8), Medicina 
Tg. Mureș — Șc. sp. Oradea 3—0 
(4, 11, 7), Corvinul Deva — Li
ceul N. Bălcescu Cluj 3—1 (5, 
12, —10, 6), Flacăra roșie Buc. — 
Șc. sp. Constanta 2—3 (5, 13,
—7. —7, —15), Sănătatea Tirgo- 
viște — I.C.F. Buc. 1—3 (—13, 
12, —6, —4), Tricotajul Brașov — 
Voința M. Ciuc 0—3 (3, 13, 7), 
Știința Găiești — Politehnica 
Brașov 3—0 (3, 11, 14), Viitorul 
Buc. — Progresul Buc. 3-—1 (—14, 
—12, 12, 7, 12), Științe Economice 
Buc. — Ceahlăul P. Neamț 0—3 
(6, 11, 13), Univ. Buc. — Univ. 
Iași 3—0 (12, 14, 12), Șc. sp. Ba
cău —• Politehnica Galati 3—1 
(1, —9, 11, .8).

[BhY-naifl
SERIA I: Politehnica Brașov — 

Unio Satu Mare 95—40 ( 49—18); 
Medicina Timișoara — Politehni
ca Cluj 50—65 (23—32); Con
structorul Arad — Steagul roșu 
Brașov 70—75 (34—40); Pedago
gic Oradea — Știința Petroșeni 
62—47 (32—16); Medicina Tg. 
Mureș — Universitatea Craiova 
55—61 (26—19). SERIA a Il-a; 
Academia Militară — Universita
tea București 50—72 (25—37) ; 
Construcții București — A.S.A. 
Bacău 68—57 (26—30); Voința 
București — I.C.H.F. București 
67—69 ( 32—44); Petrolul Ploiești 
— Progresul București 82—78 
(36—44); Universitatea Iași — 
I.C.F. II București 59—58 (28—33).

Duminică s-a disputat etapa a V-a 
(penultima) a campionatului pe 
echipe — divizia A — la lupte gre- 
co-romane și libere. în general, 
partidele s-au încheiat cu rezulta
tele scontate, iar 
meciurilor a lăsat 
Iată relatările de 
greco-romane :

nivelul tehnic al 
mult de dorit, 

la reuniunile de

In sala clubului Steaua s-au în
trecut formațiile Rapid București. 
Steaua și Steagul roșu Brașov.

Steaua, deși cu o garnitură in
completă — I. Baciu și S. Popescu 
se aflau în Mexic la întrecerile pre- 
oliiupice — a cîștigat ambele întîl- 
niri la scor: 20,5—3,5 cu Steagul 
roșu și 18— 2 cu Rapid. Victoria 
militarilor a fost facilitată de infe
rioritatea tehnică a echipelor adver
se. De pildă, la categoria 52 kg D. 
Pîrvulescu a încheiat în mai puțin 
de 5 minute partidele cu Antal 
(Steagul roșu) și Constantinescu 
(Rapid) — cîștigînd la tuș. 0 
notă proastă pentru luptătorii M. 
Baciu (Steaua) și Al. Constantin 
(Rapid), care au primit cîte trei a- 
vertismente pentru pasivitate, fiind 
descalificați.

In partida Rapid—Steagul roșu 
(rezultat 16—16), evoluția tînărului 
,,greu“ al primei formații, V. Do- 
lipschi (17 ani, elev în clasa a 
Xl-a a Liceului Mihai Eminescu, 
110 kg), a fost o adevărată 
revelație. El l-a învins de o manieră

interesant

meciuri spectaculoase in etapa a V-a

concurs de
Ceața care a acoperit duminică di

mineața Buicureștiul nu i-a reținut 
* acasă pe iubitorii sportului cu mo- 
£tor. Spectatorii veniți să-și ia rămas 
(bun pînă la primăvară de la favo- 

riții lor, n-au avut ce regreta. 
Cursele dinamice și duelurile Paxino 
—.^Davids, Goran — Stephanl, Seiler 
—* Ștefan și Huszar — Szînte i-au 
răsplătit pe cei prezenți. De mențio
nat evoluția „veteranului" Vasile 
Szabo, care a demonstrat tinerilor 
alergători ce înseamnă dragoste față 
de sportul preferat și flață de culo
rile clubului.

tn forma sa de zile mari, OV1DIU 
PUIU (clasa 500 cmc) a cîștigat o 
cursă în care a condus tot timpul. 
Deși duelul E. Seiler — Fi. Ște
fan se disputa „undeva" în spate, 
Puiu și-a făcut cursa „contracrono- 
metrului" și a cîștigat detașat. La 
clasa 250 cmc lupta a fost mai echi
librată. In primele ture plutonul a 
mers aproape compact cu Chițu în 

I față, pe care-1 asaltau Dovids, Pa- 
x«w, Ctoran, Stephani și Como. Cu-

motocros
rînd Chițu cade și Paxino trece de 
Dovids, preia conducerea cursei șl 
n-o mai predă pînă la linia de so
sire. Cu toate insistențele sale, Do
vids trebuie să se recunoască -în
vins în fața mai tînărului său adver
sar. Un învins care merită tot atîtea 
laude cit și învingătorul ’ pentru 
lupta frumoasă pe care -au dat-o îm
preună. Majoritatea alergătorilor au 
demonstrat o poftă de concurs de 
parcă ar fi fost la începutul sezonu
lui, fapt îmbucurător, dacă ne gîn- 
dim că în anii trecuți. la ultimul 
concurs se prezentau doar cîțiva 
alergători — și ce ena mai rău — 
blazați, care „își făceau datoria* ; 
față de public și organizatori.

CLASAMENTE : 500 ©mc: 1. O.
PUIU (St. r. Brașov), 2. E. Seiler (Me- I 
talul), 3. FI. Ștefan (Loc. PI.); 250 
cmc : 1. p. PAXINO (Steaua), 2. Cr. • 
Dovids (Metalul), 3. C. Goran 
(Steaua), 4, O. Stephoni (St. r Bra
șov).

ION DUMITRESCU

categorică pe experimentatul Mari- 
naehe, cel mai bun luptător (<ie ca
tegoria grea) din regiunea Brașov. 
Dolipschi a al'acat cu mult curaj și 
a fost de cîteva ori la un pas să 
cîștige prin tuș (punctaj 15—6 pen
tru luptătorul rapidist). Meciuri 
spectaculoase au mai reușit și M. 
Moiceanu (Rapid)—V. Șulea (Stea
gul roșu) — egal, T. Ignat (R)—G. 
Cerei (St.r.)—cîștigat de ultimul la 
puncte. Alte rezultate; categ. 63 
kg — M. Baciu (Steaua) b.p. V. 
Mesatoș (Steagul roșu), categ. 87 
kg — P. Stroe (S) egal cu G. Cerei 
(St. r.), cat. 78 kg — I. Gabor (S) 
1». tuș R. Pătrașcu (A), S. Moașa 
(St.r.) b.p. R. Pătrașcu (R), categ 
—j-D7 kg — 0. Mezinca (S) b.p. V. 
Doiipschi (R).

T. RĂBȘAN

Tn sala Casei de cultură a raio
nului „23 August1* a avut loc reu
niunea organizată de Metalul Bucu
rești, la care au mai participat Di
namo București și Electroputere 
Craiova. Meciurile au fost mediocre, 
din punct de vedere tehnic. Arbitrii 
au trebuit să împartă o serie de 
avertismente pentru pasivitate. Con
fruntările care au plăcut totuși pen
tru dinamismul lor au fost cele din
tre I. Presada (Metalul)—S. Pinti- 
lescu (Dinamo), cîștigat de primul 
prin tuș; St. Geantă (M)—I. Bur
lan (D), ultimul a învins Ia puncte; 
G. Bereeanu (Electroputere)—C. Io- 
nescu (D). Craîoveanul a ieșit în
vingător la puncte. Rezultate: Di- 
naino-Electroputere 22—Ml, Dina
mo— Metalul 17—15, Metalul—Elec
troputere 21—7.

N. TOKACEK — coresp.

A. S. Ma rina Mangalia deși a 
concurat pe... teren propriu, a pier
dut ambele partide: 11—21 cir 
C.F.R. Timișoara și 6—22 cu A.S.A. 
Cluj. In cea de a treia partidă, 
A.S.A. Cluj a învins C.F.R. Timi
șoara cu 20—6.

P. CORNEL — coresp.

Trei echipe de valori apropiate, 
întreceri mediocre. încheiate cu li
nele rezultate dubioase și absența 
unui arbitru, acestea ar putea con
stitui „subtitlurile* cronicii la reu
niunea de lupte, găzduită de sala de 
sport a Liceului nr. 4 din Galați.

Întîlnirile din această grupă se a- 
nunțau pasionante, toate cele urci

formații (A.S.M.T. Lugoj, Unio 
Satu Mare și Oțelul Galați) aflîn- 
du-se în zona retrogradării înaintea 
acestei etape. Cum s-au comportat 
însă sportivii lor pe patrulaterul de 
concurs? în primul meci, dintre 
Oțelul Galați și Unio Satu Mare, 
partidele au fost mai interesante și 
s-au încheiat cu rezultatul de 19—13 
în favoarea gălățenilor. în partida 
dintre A.S.M.T. Lugoj și Unio Satu 
Mare,. nu mai puțin de 6 sportivi 
au fost descalificați pentru luptă 
pasivă, deci aproape jumătate 
au făcut deplasările degeaba. Rezul
tat final 15—5.

Ultimul meci a avut loc între 
Oțelul și A.S.M.T. După 4 întâlniri 
scorul era 12—4. Spre surprinderea 
tuturor (mai puțin a celor doi an
trenori!) meciul s-a încheiat la ega
litate: 14—14. Trebuie să mențio
năm și faptul că arbitrul I. Geam- 
bazu (I ulcea) nu s-a prezentat! 
Dar, despre toate acestea vom reveni 
cu amănunte.

C. CH.

C. Grigore — ciclocrosist!
Duminică dimineața a avut loc 

în Capitală cea de a doua compe
tiție de ciclocros a sezonului :

Olimpia1*, Victoria a reve
nit — și de această dată — talen
tatului rutier Constantin Grigore 
care ni se relevă și ca specialist în 
ciclocros. în clasaniențnl pe puncte, 
locul. I a fost cucerit de omogena 
echipă a clubului sportiv Dinamo 
care a și cucerit — cu 83 de 
puncte •— "Cupa Olimpia*. Iată 
rezultatele tehnice:

Seniori (18 concurenti. 7 ture 
24,5 km): 1. CONSTANTIN 

GRIGORE (Dinamo) 37:55: 2. Șt. 
Suciu (Dinan.o) ; 3. Gh. Răceanii 
(Steaua); juniori mari (24 de con- 
curenți, 5 ture = 17.5 km) : I. D. 
STANCA (Șc. sp. 2) 29:15; 2. V. 
Selejan (Dinamo) ; 3. Gh. Ciumeti 
(CPB) \ juniori mici (23 de concu
rent i, 3 ture = 10.5 km) : 1. T. 
Ajoghin (Șc. sp. 2) ; 2. N. Gavriil 
(Steaua) ; 3. P. Cîrneanu (Steaua) ; 
semicurse (9 concurenti, 1 tur == 
3.5 km): 1. ILIE FILIP (Șc. sp. 
2) 12:00: turism (C concurenti, 1 
tur = 3,5 km); l. M. FEKFELEA 
(Steaua) 13:37.

Traseul a fost în general wșor, 
singura dificultate fiind... ceata care 
a redus vizibilitatea coHeurenților 
din majoritatea paobelot.

Ru.su
un.de


Dc cc este în picaj 
echipa dinamoviștilor bucurcștcni?

Iată spicuiri din scrisoarea trimisă la redacție de cititorul Marin 
Vătafu, din Buzău, str. Victoriei nr. 26 : „Ne-am obișnuit să citim în 
coloanele ziarului dv., de cite ori merge prost o echipă de fotbal so
cotită fruntașă, materiale de sondaj, opinii, interviuri, sugestii... Un 
grup de simpatizanți și susținători (cu cotizația la zi) vă roagă să 
pătrundeți tn incinta secției de fotbal a clubului Dinamo București 
și să stabiliți cauzele lamentabilei 
acestei echipe...

comportări, din ultimul timp, a

LA FATA LOCULUI...

invita mai de 
a fost ultimul

k

Subiectul ne 
mult. Scrisoarea 
impuls. Timp de două zile am 
discutat cu jucători, conducători, 
antrenor, medic ,- la club, acasă la 
unii dintre ei, la sediul loturilor 
cu cei selecționați. începutul a 
fost anevoios. Răspunsuri plate, 
banale, expeditive, cu miezul 
sec. Atmosferă înghețată, străbă
tută de nervurile unei temeri. 
Treptat însă, luciditatea și pu
terea de discernămînt au ieșit 
din umbră, transformîndu-se în 
opinii și idei. Transcriem, în con
tinuare, majoritatea părerilor in
terlocutorilor noștri: Ilie ~ 
I. Nunweiller, Ghergheli, 
Dinu, Boc, R. Nunweiller, 
trache. Popa, Stoenescu, 
antrenorul Traian Ionescu, 
Mircea Cristea, Ion Nae, pre
ședintele clubului, Antal Aman, 
vicepreședinte, Gh. Țurțureanu, 
șeful secției.

El DESPRE El...

Datcu, 
Nagy, 
Dumi- 

Ștefan, 
dr.

echipei Dinamo exprimă 
redusă situația fotbalului

Criza 
la scară 
nostru.

Moment inerent în existenta 
unei echipe. Ex. : Steaua, Reims, 
Inter.

Declinul a putut fi prevăzut din 
perioada de apogeu (vara fui 1964). 
Atunci nu s-au confruntat poten
țialul biologic (vîrsta, uzura) și 
mentalitatea jucătorilor de bază 
cu rigorile fotbalului de perfor
mantă. Trebuia începută o epocă 
de reîntinerire și de reconstruc
ție a echipei, fără obiective de 
performantă (2 ani). Simțul pre
vederii n-a funcționat, s-a cerut 
mereu cîștigarea campionatu
lui.

Fricțiuni între jucători. Decli
nul echipei le-a exacerbat.

Lipsesc mijlocași și virfuri de 
atac în 
noastră 
jucători 
Jercan, 
IV (nu

lot. Subiectivisme în aprecierea 
valorii unora.

Astă vară, echipa s-a pregătit 
bine. în formă, înaintea începerii 
campionatului 
Bucureș țiului') 
etape.

S-a cerut să 
Nici n-o învățasem bine, și tac
tica a fost schimbată. Nu mai 
avem o idee clară. Lipsește un 
coordonator.

Jucătorii au fost examinați Ia 
Institutul pentru expertiza capa
cității de muncă între 7—10 oc
tombrie. La multi au fost consta
tate posibilități de efort 
și oboseală.

(N. n.). Investigarea 
nală trebuia făcută și 
începerii pregătirilor pentru 
tualul campionat. Numai atunci 
s-ar fi putut stabili prin compa
rație momentul debutului, moti
varea și evoluția stării biologice 
actuale a jucătorilor. Din lotul 
celor cu „fotografie medicală' 
precară (Boc, Stoenescu, Dinu, 
O. Popescu, Dumitrache, Haidu, 
Naghi, Ștefan) fac parte jucători 
selecționați în loturi, dar și alții 
care s-au pregătit numai la club 
(fără misiuni suplimentare în a- 
cest sezon). în timp ce Gher- 
gheli, Pîrcălab șî Nunweiller III, 
mai bine etichetați, după testarea 
medicală, au totuși un randa
ment slab (primii doi), inegal (ul
timul).

Ce să fie de vină ? Antrena
mentele, viața nesportivă, 
treptată ? Probabil că toate 
loc

Pîrcălab — în trecut — 
tale din forța ofensivă a 
pei,

(cîștiga „Cupa 
și în primele 3

Jucăm cu ,.libero'.

reduse

funcfio- 
înaintea 

ac-

uzura 
la un

corespondentă cu maniera 
de joc. S-a renunțat la 
necesari: Grozea. Nutu, 

Ene Daniel, Nunweiller 
l-au citat frații săi n. n.). 

S-au adus unii jucători fără afi
nități de ordin tactic, greu de 
integrat în vechiul ansamblu.

Calendarul de toamnă al for
mațiilor reprezentative a fost im
propriu. In fiecare săptămînă 
(după etapa a 4-a) multi jucători 
chemați la lot au lipsit de la an
trenamentele echipei. N-a existat 
colaborare între antrenorii și me
dicii celor două eșaloane. Conse
cința : oboseală și neomoqenizarea 
formației. Istoria se 
vreo 7 ani.

Pe teren muncesc 
înaintașii ? — niște
„echipați". în genere, 
aleargă, nu luptă, 
socotesc că pot supraviețui 
cum.

Nu s-a șlefuit 
echipă, jucători 
un post la altul.

Antrenamentele
REZULTATUL : teama de greșeli 

(schimbare imediată din echipă), 
teama de înfrîngeri. Cei în criză 
de formă nu sînt încurajați.

Lipsă de tact pedagogic pe di
recția integrării noilor veniți însă

repetă de

doar 6—7. 
spectatori 

băieții nu 
sînt blazați, 

orl-

o formulă 
plimbați de

sînt bune.

de 
la

jumă-
. _ echi-

’, trece printr-o criză adîncă. 
E responsabil de această cădere 
(viată dezordonată, fără voință, 
morișcă de false angajamente).

Disensiuni Intre antrenor și ju
cători.

Antrenor — exigent,
— comozi și refractari, 
mijloacele reale pentru 
darea responsabilităților

Exces de ședințe teoretice și 
scheme tactice.

înainte de meciul cu Jiul, am 
urmat, timp de 10 zile, un pro
gram de viată exemplar. Totuși, 
am jucat slab. în lot ne com
portăm mai bine.

în fața conducerii echipei au 
credit jucătorii demagogi, emiță
torii de lozinci. Cei modești, in
tegri s-au retras, s-au închis în 
ei, s-au demoralizat.

Goana febrilă după rezultate a 
înțepenit mina care sancționa a- 
baterile, făcînd să plouă mărunt, 
dar continuu, cu indulgente. Unii 
au recidivat ajutați de efectul 
nefast al sferturilor de măsură. 
După bachanala de la Constanta
— de seara pînă dimineața —• 
duminică 15 octombrie Pîrcălab 
a fost scos din lot. La o săptă- 
mînă (hotărîrea s-a lichefiat) este 
rechemat, primește un ultim a- 
vertisment la care, el, răspunde, 
reflex, cu un potop de angaja
mente. Măcar de l-ar mișca pe 
Ion afecțiunea nutrită pentru el 
și exprimată în haina ponosită, 
dar caldă a slăbiciunii.

IN LOC DE...

jucători
Lipsesc 
consoli-

în fața acestui mozaic, e dificil 
diferențiezi adevărul de apa-

rente, principalul de secundar, 
directul de indirect, adaosul re
cent de caria veche. Fără exage
rări nihiliste sau minimalizatoare, 
ar trebui, credem, început cu li
chidarea sinceră a focarelor 
încordare internă, 
calmul, voința, un 
dreptat spre lzbînzile trecute șl 
spre renumele clubului germi
nează întotdeauna primele mo
lecule de energie. Sînt necesare 
și clipe de chibzuială. Jucătorii, 
tehnicienii și conducătorii să me
diteze asupra lacunelor proprii 
fiecăruia și dăunătoare simbiozei 
lor.

Apoi, scrutîndu-se itinerarul 
perioadei următoare, ar fi bine 
să se ajungă la un consens în 
privința posibilităților și limite
lor actuale ale echipei. în 
cînd vor exista argumente 
în favoarea acceptării (ca 
cesitatej unei perioade de rema
niere și reconstrucție, atunci e 
firesc ca obiectivele de perfor
mantă 
într-un 
lege a 
stimată 
la dimensiunea întregului nostru 
fotbal. în altă ordine de Idei, o 
triadă de corecții: pedagogice, în 
antrenament, in tactică, 
rodi chiar din viitorul 
(calendarul international 
nă conceput strîmb și 
ca atare e pe terminate), 
fine o încredere fermă, o 
rație relaxată pot regla 
evoluția dinamoviștilor 
reșteni.

Echipa națională de fotbal
a aterizat, aseară... la Budapesta

de 
Prietenia, 
gînd în-

cazul 
solide
o ne-

să fie trecute (temporar) 
plan secundar. Este o 
sportului care ar trebui 
și la scara cluburilor și

ar putea 
apropiat 

de toam- 
moștenit

Si în 
respi- 
și ele 
bucu-

ROMULUS BALABAN

(Urmare din pag. 1)

Continuarea îmi dă totuși un licăr 
de speranță : „Probabil, avionul va 
ateriza la Arad". Sar într-o mașină, 
alerg Ia redacție și cer un „fulger" 
cu agenția Tarom din orașul de pe 
Mureș. Pînă vine legătura, scriu o 
știre despre cele aflate.

ORA 20.30:
La telefon. Aradul. Mi se spune că 

Mantu și Nicolacscu sînt necunos
cut!. De ce? Foarte simplu: avio
nul n-a aterizat la Arad !

S-a învîrtit vreo jumătate de oră 
deasupra aeroportului dar a făcut 
calca-ntoarsă.

— Încotro ?
— Probabil spre Budapesta.
Scot știrea cu aterizarea la Arad... 
ORA 20.45:
Legătura cu aeroportul din Buda

pesta se realizează imediat. Da, a- 
vionul a și aterizat și unul dintre 
funcționarii vamali tace probabil o 
cursă sigur rapidă, aducindu-1 la 
telefon pe Cristian Mantu.

— Acum cîteva minute 
zat. Uf, cc călătorie, ce 
Am plecat la 16.30 din 
iată-ne la Budapesta !

— Care c situația ?
— Staționară... Tot 

ca la prînz. Eram în 
legi?

— Spune-ml ceva 
covia.

— Ziarele poloneze

aut ateri- 
peripeții I 
Cracovia,

e
aer, mă-nțe-

mai bine

de la Cra-

au comentat 
pe larg meciul. Bineînțeles, spații 
corespunzătoare au fost rezervate și 
celorlalte trei întilniri romăno-polo- 
ne. Ziarul „Tempo" din Cracovia

scrie,
acum _
deși echipa noastră 
Acea victorie de la Bruxelles ne dă
dea mari speranțe, dar am rămas 
cu ele". Sint remarcați Dan Coe, 
Coman, — - -- - -
tin.

Ziarul
j>3, de asemenea, de cele patru în- 
tîlniri româno-polone, publicînd am
ple declarații ale antrenorilor Ma
thias și Teașcă. Poziții diferite oa
recum : sigur, 
țumit atit de 
și de rezultat, 
supra primului

Cronicarul 
Sportowy" din 
marca interesantă : 
nirca de la Craiova am avut victo
ria 88 de minute. Dar, din neferi
cire ea a fost spulberată de șutul 
lui Sfirlogea. llotărît lucru, 
putem învinge pe români, ori 
am juca cu ci"!

Aș continua cu relatările, 
sînt anunțat că trebuie să ne ___
bagajele de la avion. Rămîncm aici 
în tranzit. Mîine 
ajunge, probabil, 
tiți.

M-am liniștit I 
E ora 21.15. Mai 
închiderea ediției. 
Ce-ar fi să transcriu tot ce s-a în- 
tîmplat astăzi ? Așa, ca o filă din- 
tr-un jurnal al unui cronicar de 
fotbal. S-ar put'ea să-i intereseze și 
pe cititorii noștri.

Și am transcris-.

de pildă: „N-am reușit nici 
să-i învingem pe români, 

e in formă.

Dumitru Nicolae, Constan-

.Sport Katowice" se ocu-

Mathias este nemul- 
valoarea jocului ci# 

Teașcă se oprește a- 
aspect.
ziarului „Przeglad 
Varșovia face o re- 

„Doar tn tntil-

nti-i 
unde

dar 
luăm

(n.r. astăzi) vom 
acasă. Fiți liniș-

Mă uit la ceas, 
este timp pînă la 
Stau pe jtnduri.

tn etapa de duminică, spectatorii prezenfi la partida dintre Metalul Buzău și Flacăra Moreni din „Cupa 
României" au asistat la un adevărat maraton fotbalistic încheiat după cele 120 de minute ia egalitate: 
1—1. lată o fază din acest meci, surprinsă de corespondentul nostru Ion Popescu.

Știri • Rezultate • Știri
T

MECIUL RAPID — JIUL, 
DIN NOU AMÎNAT

PARTIDA RAPID — JIUL, RE- 
PROGRAMATÂ PENTRU A 
DISPUTATĂ ÎN ZIUA 
IEMBRIE, A FOST 
PENTRU DATA DE 
BRIE.

fotbal a hotărit suspendarea tere
nului echipei Metalul Rădăuți pe 
timp de două etape, incepind cu 
data de 26 octombrie.

TRADIȚII
BUNE SI RELE

FI
DE 1 NO- 
AMÎNATĂ 
8 NOIEM-

MECIURI AMICALE

TEREN SUSPENDAT

în urma incidentelor care au 
avut loc la jocul Metalul Rădăuți 
— Ancora Galați, din Divizia C 
șeria Est- Federația română de

C.F.R. PAȘCANI — CODRII 
BĂLȚI (R.S.S. MOLDOVENEAS
CĂ) 1—0 (1—0). Duminică, la
Pașcani, s-a disputat meciul ami
cal internațional dintre formația 
locală C.F.R. și Codrii Bălți. Jo
cul a luat sfîrșit cu victoria e- 
chipei gazdă cu scorul de 1—0, 
prin golul marcat de Rozorea, în 
min. 7. A arbitrat bine V. Milan- 
ko — Chișinău. (C. Enea, coresp.).

CE REPORT VOM AVEA PENTRU CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICĂ?
unul
con-

Duminică, s-a desfășurat 
dintre cele mai interesante 
cursuri Pronosport- înregislrîn- 
du-se surprize de mari proporții.

Și concursul de duminică 5 no
iembrie este deosebit de intere
sant, astfel că se prevede o par
ticipare numeroasă.

Publicăm mai jos programul a- 
cestui interesant concurs care 
este alcătuit din meciuri din ca
tegoriile A și B ale țării noastre 
și întîlniri din campionatul ita
lian ; I : Dinamo Bacău — Petro
lul; II : F.C: Argeș — Universi
tatea Cluj ; III : Universitatea 
Craiova — A.S.A. Tg. Mureș,- IV: 
Jiul — Steagul roșii; V: U. T. 
Arad — Farul; VI: Flacăra — 
C.S.M.S. lași ; VII : A.S. Cugir — 
Gaz metan,- VIII: Industria sîr-

mei Cîrapia Turzii — C.F.R. Ti
mișoara ; IX : Atalanta —• Torino; 
X: Cagliari — Milan XI : Inter- 
nazionale — Bologna; XII . Ju
ventus — Roma : XIU : Sampdo- 
ria — Napoli.
• Tragerea PRONOEXPRES de 

mîine, miercuri 1 noiembrie 1967, 
va avea loc la București, în str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de 
ora 18.

UNIVERSITATEA CLUJ 
TALUL AIUD 2—0 
scris : Barbu (min. 
țea (min. 80). ( 
coresp.).

ME-
(0—0). Au în-
58) și Muste- 
Radu Mircea,

— PETROLUL 
Golurile

la

categoria 1,
de lei 32 066

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR.

DIN 25 OCTOMBRIE

Extragerea I: categoria
1.5 variante a 41 214 lei ;
46.5 a 1 431 lei ,- a IV-a : 
304 lei ; a V-a : 1 044 a 
a Vl-a : 4 555,5 a 26 lei.

43 
1987

a II-a: 
a III-a :
281,5 a
81 lei ,

Extragerea a II-a : categoria I: 
1 variantă a 93 265 lei,- a II-a: 
9 a 4 833 lei ; a III-a: 44,5 a 
1 052 lei; a IV-a :211a 285 lei , 
a V-a : 905,5 a 66 
3 085.5 a 27 lei.

Se reportează la 
extragerea 1, suma 
Iei.

Premiul de 25 000 lei se va 
atribui prin tragere la sorți unei 
variante cîștigăjoare de la cate
goria a II-a, extragerea I.

Premiul de categoria I de la 
extragerea a Il-a, a fost obținut 
de Cimpoier Gheorghe din Bucu-. 
rești.

STEAGUL ROȘU 
PLOIEȘTI 3 ^ (2—2). 
au fost realizate de Badea (mm. 
40 și 76), Roman (min. 44) și Din- 
cuță (min. 56) pentru Petrolul, 
Sigheti (min. 10 din 11 m), Necula 
(min. 34) și Gyorfi (min. 85). (E. 
Bogdan, coresp.).

— La cei 35 de ani de 
cînd polonezii nu au reur 
șit să ne învingă la fot
bal se mai adaugă unul. 
Frumoasă tradiție j

— Puterea de luptM, vo
ința echipei noastre re
prezentative redobîn dește 

galoanele pierdute. Reve
nire la o bună tradiție !

— Apărarea reprezenta
tivei a luptat cu multă ho- 
tărîre, s-a dublat bine a- 
mintindu-ne și de tradifca 
bună a acestui compai“i- 
ment.

— A respins însă min
gile cam la... întîmplare 
Nu-mi amintesc de o ase
menea tradiție...

— Mijlocul terenului a 
fost dominat de polonezi 
(e drept, Koszka — core 
a jucat bine — a avut sar
cini defensive) și ce fru- 

tradiție aveam 
amintim da 
Bone, Căli-

moasâ 
nici... Să ne 
Petschowski, 
noiu etc

— Coman, .
și sigur

F. C. KARL MARX STADT
F. C. ARGEȘ 1—0

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

BERLIN, 30 (Agcrpres). In ca
drul turneului pe care il întreprinde 
in R. D. Germană, echipa de fotbal 
F. C. Argeș a jucat la Karl Marx 
Stadt cu formația F.C. Karl Marx 
Stadt. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (0—0).

, prin modul 
curajos șj siguir cum a 
apărat, ne-a dat încredere 
în reînnodarea firului li
nei. glorioase tradiții : a- 
ceea a portarilor de mare 
valoare : David, Voinescu, 
Toma.

— Jucătorii mai în vira
tă (Constantin, Koszka) au 
luptat cu toată energia 
pînă în ultima secundă a 
jocului, așa cum au 
știut să o facă și în anii 
tinereții. De această tra
diție trebuie să afle și 
Constantinescu și Grozea,

DRAGOȘ COJOCARU



„SÂPTAMNA PREOLIMPICA
Echipa României (12 medalii) pe locul X în clasamentul

pe națiuni

S-A ÎNCHEIAT A TREIA

CIUDAD DE MEXICO, .30 
(Agerpres). — S-au încheiat con
cursurile, celei de a treia „Șăptămtni 
preol.impice”. Ultima probă, „Cupa 
Națiunilor” pe echipe la călărie, a 
fost Cîșligată de formația secundă a 
Mexicului care a totalizat 60 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat Franța cu 64 p, o echipă 
mixtă cu 91 p, și Mexic A cu 113 
p. In continuare s-a desfășurat fes
tivitatea de închidere a întrecerilor 
prcolimpice.

La competițiile sportive din ca
pitala mexicană. România a fost re
prezentată de un lot cuprinzînd 18 

* sportivi. la următoarele discipline; 
atletism. box, caiae-canoe, lupte 
greco-romane. scrimă și tir. Spor
tivii români au cucerit 3 medalii de 
aur (Viorica Visc'opoleanu la atle
tism. Ion Baciu la lupte si Marcel 
Roșea la tir), 7 de argint' (loan

.Șerban ,1a atletism. Șimion Popescu 
la lupte, ' Gheorghc Sencdvici și 
Gheorghc Flprescu la tir, Constan
tin Ciucă la box și echipajele M. 
lonesctt -C. Manea, și Viorica Du
mitrii;- Valentina Șergliei la caiac- 
capoe) și. 2 dc bronz (Miltaela Pc- 
rn-ș la atletism și Tănase Murcșan 
la scrimă). Pupă numărul total de 
medalii cucerite (12) Romania s-a 
clasat |;e locul 10, iar după cele 
de aur pe locul 12 din peste 50.de 
țări participante la această ultimă 
repetiție generală înaintea Jocu
rilor Olimpice de vară 1968.

Echipa U.R S.S.. care a (ost pre
zentă la Ciudad de Mexico cu un 
lot dc 11-5 sportivi, a ocupat pri
mul loc în clasau entul final pe na
țiuni, cu 91 de medalii (44 de aur. 
28 dc argint și 19 d.e bronz), fiind 
urmată de S.U.A. cu 63 de nieda-

Echipa noastră masculină a pierdut
meciul cu Polonia

z
(Urmare din pag- 1)

coordonatori (în 
nici) și aceasta a 
cusiune dwectă asupra eficacității 
atacului.

La situația de 2—1 pentru for
mația bulgară, antrenorii noștri 
au introdus în teren fin sfîrșit!) 
pe Ganciu — în vervă deosebită 
— și revirimentul așteptat s-a 
produs. Pasele au avut o adresă 
mal bună, trădătorilor nerămî- 
nîndu-le decît sarcina de a le 
finaliza cît mai variat. Totodată 
si aportul lui Aurel Drăgan in 
linia a doua a fost mai consis
tent. Adăuaînd și faptul că Udiș- 
teanu și Tîrlici, mai inspirați de
cît în seturile precedente, au 
qăsit cu ușurință fisurile din. a- 
părarea adversă, vom avea o ex
plicație a modului în care repre
zentativa noastră a reușit pînă 
la urmă să întoarcă rezultatul 
în favoarea ei. Nu putem omite 
si faptul că în ultimele două se
turi. „6"-le bulqar a acționat mai 
nervos, facilitînd prin aceasta 
victoria echipei noastre.

în această partidă, au fost fo
losiți următorii jucători: Tîrlici

special Cozo- 
avut o reper-

(Bartha), Cozonici (Bartha, Gan- 
chJ), Derzei (Smerecinschi, Bar- 
t&a), Schreiber, Drăgan (Ganciu), 
Udișteanu (Bartîia, Smerecinschij. 
S-au evidențiat Ganciu, Drăgan, 
Udișteanu și Tîrlici.

A condus foarte bine arbitrul 
Kettner (Cehoslovacia), ajutat de 
Schneider (R. D., Germană).

în ultimul meci susținut în se
rie, echipa masculină a României 
a pierdut cu 3—1 (8, —14, 17, 11) 
în fata reprezentativei 
după o sută de 
Adversarii 
superiori, 
lele și au 
formă pe

Poloniei, 
de joc. 
dovedit 
capito-

minute
s-au

toate 
comportare uni-

noștri 
la

avut o
parcursul întregii par

tide. în schimb, jocul voleibaliș
tilor români s-a caracterizat 
tr-o continuă oscilație 
foarte bine și foarte slab, 
păcate, rezultatul meciului 
Polonia va conta și în turneul 
final, care începe joi. Completă
rile de riqoare le vom face în 
numărul viitor al ziarului nostru. 
Alte rezultate : U.R.S.S.—Olanda 
3—0, Ungaria—Iugoslavia 3—1, 
Izrael—Finlanda 3—0 (duminică). 
U.R.S.S.—Austria 3—0 (luni)

prin- 
între

Din 
cu

Anquetil—Gimondi 2-1 in meciul Franța-ltalia
Pe velodromul olimpic din Roma, două cupluri celebre de cicliști — 

Anquetil—Guyot (Franța) și Gimondi—Bitossi (italia) — s-eu întrecut duminică, 
in cadrul unui meci omnium, deosebit de interesant. Rezultatul a fost egal: 
12—12. Totuși, în confruntarea-vedetă, francezii au avut cîștig de cauză, Jac
ques Anquetil dispunînd de Felice Gimondi în două din) cele trei probe ale 
întrecerii. Iată rezultatele : viteză : Anquetil (13.3) învinge pe Gimondi, iar 
Bitossi (13,2) pe Guyot ; io ture cu sprint 
șește pe Gimondi (8—7), Bitossi pe Guyot 
Gimondi (6:13,4) — Anquetil (6:16,6) : Guyot 
grafie, Anqueti) îi întrece pe italian în

la fiecare două ture: Anquetil depă- 
(8—7) : urmărire individuală 5 km: 
(6:39,9) — Bitossi (6:44,1). în foto- 
proba de viteză.

Telefoto : U.P.I. Agerpres

(Urmare din pag. 1)

în altă probă — 1 000 m 
start de pe ioc — nu mai puțin 
6 alergători au coborît sub recordul 
mondial oficial, (1:07.27 — Gaiar- 
doni), dintre ei Sartori (Italia) 
stabilind cel mai bun rezultat’ al 
lumii cu 1:04.61 ! Compatriotul său 
Borghelti se înscrie și el pe ma
rele tablou la 1 000 m lansat cu 
1:01,14. Reluînd istoricul acestei 
probe și pornind de la Tokio, vom 
constata că belgianul Sercu deve-

cu 
de

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB
„SECRETUL* LUI KAROLY SOOS

Din relatarea primita din’ Ber- 
........................... î. iFUSi 

la
lin, de la redacția revistei . 
SBALL WOCHE”, referitoare 
victoria repurtată, cu 1—0 de se
lecționata R.D. Germane în fata 
reprezentativei Ungarfei, am re
ținut o frază care ne interesează 
direct : „Este aproape cert fap
tul că în preliminariile olimpice, 
fn meciul cu România de la 11 
noiembrie, echipa R. D. Germane 
va iolosi același 11".

Antrenorul Karoly Soos pregă
tește și rodează această echipă 
de aproape 5 ani. Succesul repur
tat duminică la Leipzig de forma
ția R.D. Germane se. datorește, în 
mare măsură, lui Karoly Soos, un 
antrenor care a știut să alcătu
iască o echipă solidă, omogenă, 
cu o concepție tactică precisă. 
Mai întîi, Soos a selecționat o 
serie de tineri cu excelente cali
tăți fizice: viteză, forță, constitu
ție atletică. Apoi, a prescris tac
tica de joc, sistemul său preferat 
fiind așezarea 4;—3—3. Cei 3 ju
cători de la mijlocul terenului 
sînt oamenii de „hărtuială* ai 
echipei, care întruchipează cali
tățile ideale ale fotbalistului mo
dern : acoperă întreg terenul; vin 
la nevoie în apărare și participă 
activ la acțiunile ofensive (Pan- 
kau, Erler, H6ge). Karoly Soos 
nu a fost adeptul „scheletului" 
de echipă, și iată dovada r 11 ju
cători din 8 cluburi (Blochwltz — 
Motor Jena, Urbanczyk și Bransch 
— Halle. Walter — Chemie 
Leipzig, Pankău — Hansa Ros
tock. Erler — F. C. Karl Marx
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HAVANA. în ziua a doua a con
cursului internațional de atle
tism de la Havana. Romuald Klim. 
(U.R.S.S.) a cîștigat aruncarea cio
canului cu 70,43 m. Proba de să
ritură în înălțime a revenit sovieti
cului Gavrilov — 2,08 ni. Pe locul 
doi s-a clasat atletul român loan 
Șerban cu 2,00 m. Alte rezultate: 
masculin: 3 000 m obst. — Kurjan 
(U.R.S.S.) 9:02,5; 400 m — Tellez 
(Cuba) 47.5; lungime — Ter 
Ovanesian (U.R S.S.) 7,78 m: fe
minin : 400 m — Lilian Board (An
glia) 54.9 ; 4x100 m— Cuba 45,6

VENEȚIA. în runda a 8-a a tur
neului internațional de șah de 13 
Veneția. Donner l-a învins pe Evans, 
Janosevici pe Tatai. Paoli pe Ma- 
grin și Zinscr pe Kupper. Campio
nul mondial Tigran Petrosian a re
mizat cu Robatsch.

BUENOS AIRES. „Marele premiu 
automobilistic de turism al Argen- 
tinei“ s-a încheiat cu victoria spor
tivului polonez Sobieslaw Zasada. 
învingătorul, concurînd pe o mași 
nă ,,Porsche 911“ a cîștigat patru 
din cele cinci etape ale competiției, 
realizând pe distanța de 3 307.600 
km o medie orară de 140.675 km 
Locurile următoare în clasamentul 
final au fost ocupate de argentini
enii Rodriguez Canedo și Pedro 
Sanchez. Ultima etapă, desfășurată 
pe ruta Cord oh»-—Buenos Aires (708 
km) a revenit lui Zasada. crono
metrat cu timpul de 4h 01:24

BUDAPESTA. Cu prilejul unul 
concurs de atletism disputat la Bu
dapesta tînărul sportiv maghiar Fe
fer. în vîrstă de 20 de ani, a ega
lat recordul tării sale în proba de 
aruncarea discului cu 
de 60.66 ni.

ROMA. Turneul 
baschet masculin de 
lia) a fost cîștigat 
liană Ignis Varese,
decisiv a învins cu scorul de 80- -51 
(35—26) formația Snaidpro Udine, 
în focul pentru locurile 3—4. cam
pioana Franței. Ragnolet. a dispus 
cu 64—55 (32—22) de echipa iu
goslavă Olimpia Ljubljana.

performanța

international de 
la Udine (Tta- 
de echipa îta- 
care in meciul

SPRE ÎNĂLȚIMI?

Incunu- 
Sartori, 
Mexico, 
Olanda

din Europa și nici al(e piste de be- 
ton nu vor mai putea găzdui tenta
tive încununate de succes. Va pieri, 
desigur, stimulentul cel mai puter
nic în 
nerea 
scurtă 
ceasta

încununate de succes.
, stimulentul cel
acest sport individual : obți- 
recordukii. Vor urma — Ia 
vreme — și consecințele. A- 
mai ales pentru faptul că 

probele clasice de velodrom sînt 
lipsite de spectaculozitate, mobilul 
care-i atrage pe sportivi fiind per
formanța. Vom asista oare la un 
adevărat exod spre înălțimi, spre 
acele locuri unde acrul rarefiat — 
un adevărat doping — va permite 
depășirea performanțelor record ? Dar 
cîți dintre cicliștii de pistă vor avea 
la îndemînă sumele necesare pentru 
susținerea unui astfel de voiaj?

Ar mai exista o posibilitate. Să 
se construiască in Europa. în Afri
ca, Asii și Australia piste de beton 
la mari înălțimi, așa cum patinato
rii au pista de gheată de la Alma 
A ta. Lucrul este, însă, foarte greu 
de realizat. Patinatorii s-au refu
giat' spre înălțimi pentru că acolo 
temperatura scăzută le permite o mai 
timpurie 
A ta este 
pregătire, 
cliste de

nea campion olimpic cu 1:09,59. că 
francezul Trentin cucerea în 1966 
la Frankfurt pe Main campionatul 
mondial cu 1:07,29 și că actualul 
campion al lumii (danezul Fredborg 
-— Amsterdam, 1967) s-a... 
nat cu 1:08,63. Italianul 
performerul de la Ciudad de 
a ocupat la C.M. din
(august 1967), locul V cu 1:09,43..

Pe bună dreptate, ne-am pus în
trebarea : ce i-a catapultat pe acești 
sportivi spre performante de un ni
vel aproape de nevisat? Fără în
doială că resortul a fost altitu
dinea. Aerul rarefiat de la Ciudad 
de Mexico (aflat la 2 200 m) fa
vorizează direct și efectiv obținerea 
unor performanțe excelente în pro
bele de scurtă durată. Noi am luat 
ca exemplu ciclismul, dar specialiștii 
altor sporturi — îndeosebi cei ai 
atletismului — j 
date în sprijinul 
Nu ne vom opri 
simplă constatare, 
să analizăm 
pidei ascensiuni 
mai înaltă, poale inaccesibilă în con
diții normale, a performantelor.

Anul acesta și, mai ales, la anul 
sportivii participanți la probele de 
scurtă durată se vor întoarce din 
Mexic cu un lung șir de performan
țe care se vor înscrie pe tabelele 
recordurilor naționale, continentale și 
mondiale Statisticienii -le vor inse
ra, le vor comenta și le vor aprecia 
importanța. Dar ce se va mai în- 
tîmpla apoi? Cînd vor mai putea, de 
exemplu, cicliștii să modifice recor
durile de velodrom pe distanțe 
scurte de pînă la 5 000 m ? Nici 
Vigorelli, cel mai rapid velodrom

6—0. Beroe — Minior 6—1, Bc-Wruck și Hâge Union _ _ ______ ___ ___.... _ __
NSldrier — F.C. Vorwărts Lev Vrața —- Lokomotiv Plovdiv 
FteBzeî și Lowe — ;L®ko- I
Leipzig). "
„rodarea” . — acest, proces

important în formarea

Stadt,
Berlin, 
Berlin, 
motive

Dar,
atît de............
unei ECHIPE — a durat cîțîva 
ani și acum jucătorii s-au obiș
nuit atît de bine să joace înâ- 
preună. încît . atunci cînd îmbra-

PROGRAMUL INTERNATIONAL 
AL SAPTAMÎNII

MARȚI (31 OCTOMBRIE)
Campionat european (grupa 

irr-a) : Grecia — U.R.S.S.
MIERCURI (1 NOIEMBRIE)
Campionat european (grupa â 

VI-g): Italia — Cipru
Finala „Cupei intercontinen

tale" : Racing Buenos Aires — 
Celtic Glasgow (în tur 0—1).

Meci amical : Olanda — Iugo
slavia

DUMINICA (5 NOIEMBRIE)
Campionat european (grupa a 

Il-a): Suedia — Norvegia; (gru
pe a ni-a): Austria — Grecia.

Preliminarii olimpice ; Austria 
— Elveția.

a

că tricoul national, ei dovedesc o 
omogenitate perfectă. Doar doi 
jucători noi se află în actuala 
echipă a R.D. Germane : HOge și 
Lowe. Iar aceștia sînt pe cale să 
se acomodeze cu ceilal^ 8 jucă
tori de cimp ai reprezentativei, 
cu vechi state de serviciu, așa 
cum au arătat, de altfel, în jocul 
de duminică. (I. O.)

CAMPIONATE, CAMPIONATE

BULGĂRIA (etapa a XII-a): Lo
komotiv Sofia — Botev Burgas

5—0, Levski — Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname 1—1, Trakia -
1— 1, Marita — Spartak
2— 1 etc. în clasament: Lokomo
tiv 21 p» Levski 19 p, 
Cerveno Zname 18 p etc.

CEHOSLOVACIA
Xl-a): " 
Praga 
Sparta 
Kosice
Banik
2—3;
Kdsice 
SkOda
Jednota T___ 1__ 1? 2r._.'._L
Trnava și Inter Bratislava 14 p.

PORTUGALIA (etapa a Vl-a): 
Benfica — Leixoes 6—0, F.C. Por
to — Academica 1—0, Setubal — 
Belenenses 1—1. Clasament: 
fica și F.C. Porto cîte 11 p, 
demica, Setubal și Sporting 
9 p.

ANGLIA. După 14 etape 
duce Liverpool cu 20 p, urmată 
de Manchester United eu 18 p 
și un meci mai puțin jucat.

U.R.S.S. Cîteva rezultate înre
gistrate în ultimele zile : Torpedo 
Kiev — Neftiantk Baku 2—0; Lo
komotiv Moscova — Dinamo 
Tbilisi 1—1; Torpedo Moscova — 
Torpedo................ * * ~
ningrad 
Dinamo
pe Don 1—1; Aripile Sovietelor 
Kuibîșev — Kairat Alma Ala 
1—0; Cernomoret Odesa — Ara
rat Erevan 0—2. In clasament 
conduce Dinamo Kiev cu 46 p.

Slavia 
Pleven

Ț.S.K.A.

(etapa a 
Slavia Praqa — Bohemians 

1—b Inter Bratislava -— 
Praqa 3—3; Lokomotiv 

— Jednota Trencin 1—1;
Ostrava — Z. V. L. Jilina 
Șpartak Trnavg — V.S.S. 
' 3—0; Uni o Teplice — 

Plzen 3—1. Clasament:
Trencin 16 p, Spartak

Ben-
Aea- 
cîta

con-

Kutaisi 2—2; Zenit t.e- 
— Sahtior Donetk 1—1; 
Minsk — S.K.A. Rostov

îndeosebi cei 
pot veni și ei cu 

afirmației noastre, 
însă la această
Ne simțim datori 

consecințele ra- 
spre culmea cea

intrare în activitate. Alina 
mai mult un centru de 
Organizatorii curselor ci- 
velodrom nil vor investi 

însă sume atît de mari numai pen
tru ca o dată sau de două ori pe an, 
cîțiva cicliști să atace vechile 
corduri.

Dispărînd atracția recordului, 
clismul de pistă ar suferi un 
care i-ar putea fi fatal. Jocurile 
la Ciudad de Mexico pun. in acest 
context, o întrebare: n-ar fi oare 
mai oportun ca performanțele reali
zate pe „pista miraculoasă'’ să nu 
fie Înregistrate ca recorduri?

re-

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
în cadrul turneului international 
de tenis de masă de la Budapesta 
sportivii români au reușit să 
cîștiqe două probe. în finala de 
dublu feminin, perechea Maria 

Alexandru — Eleonora Mihalca 
a învins cu 8—2, la capătul unei 
partide foarte disputate, cuplul 
enqlez Wriqht-Smith. Cea de-a 
doua victorie românească a fost 
obținută în proba de dublu băr-

bați, în care Dorin Giurqiucă șt 
Adalbert Reti au dispus in me
ciul decisiv cu 3—1 de perechea 
maghiară Haranqi-Papp.

în celelalte finale s-au înreqis- 
trat următoarele rezultate: sim
plu masculin: Beleznai (lînqaria} 
— Neale (Anqlia) 8—1 ; simplu 
feminin: Simon (R. F. a Germa
niei) — Wriqht (Anqlia) 3—1 r 
dublu mixt : Neale. Wriqht (An
qlia) — Giurqiucă, Alexandru 
(România) 8—2.
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