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Ilie Cioca i-a învins
pe Mustață și Vamoșîn lotul

R. F. a Germaniei
— SAO PAULO

ARGEȘ — KARL 
STADT

»
Ilie Cioca, care l-a 
cu peste 100 m pe

Marțf
7 noiembrie

1967

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

Uwe Seeler, 
Beckenbauer și alte 

vedete

pentru meciul 
de la București

DUSSELDORF. în ve
derea meciului amical 
România — R.F.G. de 
la 22 noiembrie (la 
București) antrenorul fe
deral Helmuth Schon a 
alcătuit următorul lot 
de jucători: portar — 
Maier (Bayern Miinchen), 
Wolter (Eintracht Braun
schweig) ; fundași — 
Patzke (Miinchen 1860), 
Hcittges (Werder Bre
men), Weber (F. C. 
KoIrU, Schulz (Hambur
ger S.V.), Fichtel (Schal
ke 04), Vogts (Borussia 
Monchengladbach); mij
locași — Siemensmeyer 
(Hannover 96), Overath 
(F. C. KOln), Roth și 
Beckenbauer (ambii de 
la Bayern Miinchen)> 
înaintași — Libuda (Bo
russia Dortmund), Mul
ler, (Bayern Miinchen) 
Uwe Seeler (Hamburger 
S.V.), Lohr (F. C. Koln), 
Gorts (Werder Bremen) 
și Baese (Eintracht 
Braunschweig).

După cum se vede, 
lotul cuprinde o serie de 
jucători deosebit de va
loroși. Deși Beckenbauer 
a fost introdus 
participarea sa 
sigură. După 
suferită, el va
în formația sa de club, 
abia sîmbătă, în meciul 
de campionat, cu echipa 
V.f.B. Stuttgart.
JOACHIM NEUSSEL

redactor la S.I.D.
Dusseldorf

în lot, 
nu este 
operați a 

reintra

Bogat program de atletică
grea la Brașov

Incepînd de azi și pînă du
minică, orașul de ' 
găzduiește o serie 
tiții importante la 
fel, în zilele de 7, 
iembrie se dispută 
matei din Brașov concursul 
republican de toamnă al ju
niorilor la greco-romane 
campionatul republican 
juniori la lupte libere, 
fine, duminică după-amiază, 
în aceeași sală va avea loc 
întîlnirea de lupte greco-ro
mane dintre primele repre
zentative ale României și R. F. 
a Germaniei.

sub Tîmpa 
de compe- 
lupte. Ast- 
8 și 9 no- 

în sala Ar-

și 
de 
In

IN CURIND!

Apare zilnic (inclusiv duminica)

in 4 pagini mari

bogat ilustrate

Ziarul va publica : ultimele știri din sportul românesc 
și internațional, comentarii și reportaje de la marile 
competiții din țară și de peste hotare, anchete privind 
problemele actuale ale sportului, rubrici speciale de tu
rism, automobilism, pescuit și vînâtoare, literatură spor
tivă, umor etc. ________________________________________________________ l

TN ACEASTA SĂPTĂMTNA

3 MECIURI 
INTERNAȚIONALE 

DE FOTBAL
• FARUL
• F. C.

MARX
• SELECȚIONATA DIVIZIO

NARA — SAO .............PAULO

Jucăto-

Azi la Constanța, 
la Pitești, joi la 
sînt programate 3 partide in
ternaționale amicale. ’ **
ril români vor avea ca parte
neri de întrecere fotbaliști 
brazilieni (selecționata olim
pică a statului Sao Paulo) și 
din R. D. Germană.

Citiți mîine dimineață a- 
mănunte despre jocul de la 
Constanța transmise de trimi
sul nostru : G. Nicolaescu.

miercuri 
București

Trimisul nostru special la C.E. de volei, C. Faur, transmite:

noiembrie la

i, din cadrul 
la baschet fe- 

turul la 11 no-

încă un succes
7-1 (2-0, 2-1

al hocheistilor
9

3-0), cu Italia9

Ilocheiștii români au termi
nat victorioși și cea de a doua 
partidă susținută în compania 
reprezentativei Italiei. Dumi
nică, după miezul nopții, am 
aliat rezultatul și unele amă
nunte de la acest meci, dis
putat la Milano, în prezența 
a peste 2 000 de spectatori. 
Victoria, după cum spuneam, 
a revenit echipei noastre cu 
scorul de 7—1 (2—0,2—1, 
3—0), punctele fiind înscrise 
de Biro (2), Ștefanov, Varga, 
G. Szabo, Ionescu si Calamar 
pentru selecționata română și 
de Mastel pentru gazde.

Tot cu acest prilej, condu
cătorul delegației noastre, ing.

JL ,
In parcul sportiv „23 

August" s-a desfășurat du
minică dimineață campionatul 
de cros al Capitalei, contînd 
și ca etapă a campionatului 
republican. Pe un traseu 
foarte bine ales, cu profiluri 
asemănătoare celui de la Pi
tești (unde va avea loc, la 19 
noiembrie, finala pe țară), 
peste 200 de concurenți au 
luat startul în cele șapte pro
be ale programului. Cea mai 
așteptată dintre acestea, cursa 
de 7 000 metri rezervată se
niorilor, s-a încheiat cu vic
toria puțin scontată a rapi-

Al. Teodorescu, ne-a comu
nicat și unele scurte concluzii 
cu privire la comportarea ju
cătorilor români. în general, 
echipa o dat satisfacție, dove
dind o bună pregătire fizică, 
un patinaj mult îmbunătățit. 
Cît privește combinațiile tac
tice, acestea au l^sat de dorit, 
echipa apelînd la scheme vechi, 
așa încît asupra acestui capi
tol este necesar să se insiste 
în viitor.

Prin telefon de la trimisul nostru special la Budapesta, R. Călărășanu

0. GOREA Șl I. ALEXE VICTORIOȘI
IN „TURNEUL SPERANȚELOR OLIMPICE"

pe so- 
într-o 
căreia 
timpul

Luni seara, la „Sportcsar- 
nok“, am avut marea sa
tisfacție de a vedea doi 
boxeri români printre me- 
daliații ou aur aii „Turneu
lui Speranțelor Olimpice", 
„pana" Ovidiu Gorea și 
„greul* Ion Alexe.

Gorea l-a întîlnit 
vieticul Kuznețov 
partidă de-a lungul 
ultimul a căutat tot 
lovitura decisivă. Deplasîn- 
du-se permanent, Gorea a 
evitat însă cu succes ma
joritatea atacurilor adversa
rului său, plasînd, totodată, 
un-doi-uri precise la figură. 
Meciul a fost echilibrat (de
cizia s-a dat cu 3—2), dar 
Gorea a cîștigat pe merit

s
distului 
întrecut 
campionul republican Nicolac 
Mustață (Dinamo). în urma 
lor au sosit: 3. O Lupu, 4. 
V. Caramihai, 5. I. Rusnac 
(toți de la Steaua), 6. Z. Va
moș (Dinamo). Pe echipe: 1. 
Steaua 24 p. 2. Dinamo I 27 
p 3. I.C.F. 68 p.

în celelalte probe primii cla
sați au fost: JUNIOARE
MICI (700 m): 1. Viorica
Recu (C.S.Ș.), 2. A. Ionete
(Viit.), 3. A. lozu (Constr.); 
pe echipe: 1. Viitorul I. JU
NIORI MICI (1500 m): 1.

Foto: A. Neagu

Echipele române au învins ușor 
reprezentativele Italiei (m) și Suediei (I)

ISTANBUL, 6 (prin tele
fon ). După o zi de pauză, 
participantele Ia turneele fina
le pentru locurile 1—8 și-au 
reluat întrecerea (băieții la 
Istanbul, fetele la Izmir) pen
tru desemnarea cîștigăl'oarelor 
titlurilor de campioane ale Eu
ropei. Ca la atîtea alte cam
pionate mondiale și europene, 
majoritatea formațiilor au do
vedit că ziua de odihna nu

la puncte, dovedindu-se su
perior tehnic și tactic.

încă din primul rund al 
finalei „greilor1*, Alexe și-a 
impus superioritatea asu
pra pugilistului Gorjunov 
(U.R.S.S.), plasînd cîteva 
directe dure la figură. în- 
tr-al doilea, Alexe și-a în
tețit atacurile, iar într-al 
treilea, numărat de două 
ori în picioare și apoi 
groggy, Gorjunov a fost 
abandonat de arbitru.

Ceilalți doi finaliști ro
mâni, care au întîlnit, de 
asemenea, boxeri sovietici, 
au coborît treptele ringu
lui învinși.. Nedelcea a 
pierdut prin abandon dic
tat de arbitru în rundul

Cursa junioarelor mari, ciștigată de Elisabeta Baciu
Mircea Prlndurel (C.S.Ș.), 2. 
N. Pițu (Viit.), 3. FI. Arsene 
(Șc. sp. 1); pe echipe: 
1. G.S.Ș. JUNIOARE MARI 
(800 m): 1. Elisabeta Baciu 
(I.O.F.), 2. D. Bădescu (Ra
pid), 3. M. Lincă (Met.); pe 
echipe: 1. Constructorul. JU
NIORI MARI (3 000 m): 1. 
Ion Dima (Met.), 2. P. Lu
pan (Met.), 3. M. Neamțu

„Profesorul (Constan
tin) nu s-a dezmințit 
nici duminică: un șut 
„ca la carte" și... gol. 
Steaua — Progresul 1—1

le-a priit, jucînd, în conse
cință, destul de slab. Singura 
reprezentativă dovedită mai 
„proaspătă* a fost aceea a 
U.R.S.S. La ora la care tran
smit, aceasta susține partida 
cu Ungaria.

Selecționata țării noastre a 
jucat luni după-amiază cu Ita-

(Continuare in pag. a 4-a)

urmare a loviturilor 
la ficat primite 

Sokolov. Ene a pier-

2, ca 
dure 
de la 
dut în același fel (dar în 
rundul 3), dominat fiind de 
Hromov.

Iată celelalte rezultate .ti
le finalelor: semimuscă O- 
delin (Cuba) b. p. Zaporojeț 
(U.R.S.S.), muscă Badari 
(Ung.) b. ab. 3 Alexandrov 
(Bulg.), ușoară Alfonso 
(Cuba), b. ab. Kazarian 
(U.R.S.S.), semimijlocie Ia- 
blokov (U.R.S.S.) b. ab. 1 
Ivankovici (lug.), mijlocie 
ușoară Alexeev (U.R.S.S) 
b. p. Turos (Ung.), mijlocie 
Parlov (lug.) b. ab. 1 Za- 
borowski (Pol.), semigrea 
Nesterov (U.R.S.S.) b. p. 
Mathe (Ung.).

(I.C.F.) ; pe echipei 1. Me- 
talul I. SEMIFONDIȘTI 
(3 500 m): 1. Ion Nicola* 
(Rapid), 2. Em. Botes 
(I.C.F.) 3. M. Timiș (Dinu 
mo) ; pe echipe: 1. Dinamo 
1. SENIOARE (1 500 m): l’« 
Viorica Gabor (I.C.F.), 2. E» 
Bucur (Steaua), 3. 0. Berna 
(Met.), pe echipe: 1. Metalul,

POLITEHNICA BUCU
REȘTI — GÂZI EGITIM 
ANKARA („C.C.E." LA 
BASCHET FEMININ), LA 

11 Șl 17 NOIEMBRIE

Au fost definitivate 
datele meciurilor Politeh
nica București—Gâzi E- 
gitiin Ankara. 
„C.C.,E “ ■ 
minin : 1
iembrie la Ankara, retu
rul la 17 
București.

LA BUCUREȘTI : CEL 
MAI MARE TURNEU 
INTERNATIONAL DE 
SCRIMA ĂL SEZONULUI

Capitala țării noastre 
va fi gazda celui mai 
mare turneu internațional 
de scrimă din acest se
zon. El va avea loc între 
18 și 23 noiembrie.

Este vorba de Turneul 
armatelor prietene, com
petiție organizată de 
clubul sportiv Steaua, și 
la care au fost invitați 
scrimeri ai cluburilor 
T. S. K. Moscova, Hon- 
ved Budapesta și Leggia 
Varșovia.

VREȚI SA DEVENIȚI 
ARBITRU ?

Deși de multe ori nu
mai plăcut nu este să fii 
arbitru — mai ales la fot
bal — totuși, nu puțini 
sînt tentați de acest rol, 
adesea hotărîtor în buna 
desfășurare a unei între
ceri sportive.

Cei care doresc să a- 
jungă arbitri de fotbal, vo
lei sau handbal au acest 
prilej, urmînd cursurile 
organizate de clubul Con
structorul.

înscrierile se primesc 
pînă în ziua de 10 noiem
brie, la sediul clubului, 
București. strada Antim 
49, raionul Nicolae Băl- 
cescu (telefon 16.31.66).

NOI CURSURI
DE INIȚIERE TN SPORT

Pentru copiii între 4 și 14 
ani, dornici să se inițieze 
în gimnastică, înot, judo, 
patinaj artistic, sah și schi, 
Școala sportivă nr. 2 din 
Capitală organizează noi 
cursuri de inițiere. Aceste 
cursuri se vor desfășura de 
două ori pe săptămînâ, 
sub conducerea unor pro
fesori de specialitate.

înscrieri, la sediul școlii, 
din b-dul Gh. Dimitrov 
128 sau telefonic la 35.25.08.



Pină la asigurarea

...iată suita cronologică a „locata
rilor “ .pavilionului în formă de u de 
pe malul nordic al Herăstrăului. 
Dar, să fim pe înțelesul tuturor. Po
vestea e pe cît de nefirească, pe atît 
de veche, și ea revendică o încheiere 
fericită. Măcar pentru a respecta 
tradiția optimistă din basmele noas
tre.

Prin 1936. în această adevărată 
vatră a sporturilor nautice bucureș- 
tene, clubul sportiv Metropola și-a 
ridicat (cu ajutorul întreprinderii de 
electricitate București și prin contri
buția salariaților) ‘ o bază nautică 
compusă din garaje pentru amixar- 
cații, un vast atelier de marangoze- 
rie, multiple garnituri de seifuri, in
stalații sanitare corespunzătoare etc. 
Mă rog, tot ce putea satisface .gus
turile a 600 de sportivi. în spițele 
construcției fusese amenajată o bază 
sportivă de toată frumusețea, cu po
ligon de tir, trei terenuri de tenis, 
unul de baschet, unul de volei și o 
popicărie. în scurt timp cei de la Me
tropola își cîștigaseră stima cole
gilor de sport nu numai datorită per
formanțelor, ei și spiritului gospodă
resc care îi anima. între 1945 și 
1947, sportivii asociației Electrica 
I.D.E.B. (de pe lingă Întreprinderea 
de distribuție a energiei electrice din 
București), moștenitorii bazei exis
tente și a unei frumoase tradiții 
totodată au adus noi îmbunătățiri a- 
cestui sediu, investind nu numai 
elan și pasiune, dar și substanțiale 
fonduri, printre altele, ne reamintim 
stratul de zgură roșie și panta de 
scurgere care au completat podeaua 
garajului. Ambarcațiile se simțeau 
ca într-o adevărată casă... Pînă în- 
tr-o zi, prin 1948, cînd baza a fost 
preluată de Sfatul popular al Capi
talei. Apoi, i s-a găsit și o altă între
buințare. Chipurile, pavilionului i-ar 
fi stat mai bine ca local de expozi
ție de artă plastică, ceea ce a și 
devenit, o întrebuințare pur formală 
pentru cei care cunosc bine locul. 
Expoziția era amplasată periferic și 
de aceea pragul i-a fost călcat rar, 
am putea spune doar de vizita
tori rătăciți. Aproape că-i numărai 
pe degete. (Nu se putea găsi un loc 
mai nimerit, pentru o deplină valori
ficare artistică ?) în schimb, fusese 
smulsă — fără rost — o piesă stră
lucitoare din salba cluburilor nau
tice ale Herăstrăului.

Și astfel a început exodul bărci
lor, alungate de tablourile la iîndul 
lor vitregite, cu timpul, după ce

Dinamo putea învinge 
pe Partizan Belgrad

~ PICURA DR- I- DRAGAN, 
PREZENT LA TURNEUL DE POLO 

DE LA SOFIA

Ieri dimineață s-a întors în Ca
pitală echipa Dinamo București, 
care a cîștigat grupa preliminară 
din „C.C.E." la polo desfășurată la 
Sofia. Noi amănunte asupra evo
luției formației dinamoviste ne-au 
fost furnizate de către arbitrul 
internațional, dr. I. Drăgan.

„In progres față de ultimele 
meciuri susținute în țară, dina- 
moviștii au fost mai aproape ca 
niciodată de o victorie în fața 
jucătorilor de la Partizan — ne-a 
declarat dr. Drăgan. Ei au condus 
cu 1—0, 2—1 și 4—2 (în repriza 
a ni-a), dar în continuare au 
ratat copilărește mai multe situa
ții, printre care și un „4 metri". 
De subliniat că în acest joc, ca 
de altfel în întregul turneu, echi
pa bucureșteană nu a beneficiat 
de aportul lui Zahan, care este 
bolnav. O reală surpriză -— ram, 
pioana Bulgariei, care a cîștigat 
pe merit în fața lui Partizan".
• La Barcelona s-au încheiat 

întrecerile grupei a Ii-a din ca
drul .C.C.E." Iată cîteva rezultate i 
Mladost Zagreb — Ethnikos Pireu 
5—2; Barcelona — C. N, Mar
seille 10—4; Mladost — C. N. 
Marseille 10—2; Barcelona — 
S. U. Viena 4—3Mladost — 
Barcelona 5—4. Clasament i 1. 
Mladost 8 p, 2. Barcelona 6 p 
(ambele s-au calificat pentru tu
rul următor), 3. Ethnikos 4 p, 
4. S. U. Viena 2 p, 5. G. N. Mar
seille Op

spațiului locativ, unele veliere au rămas pe afară...

...în timp ce lăzilor cu mere le-a fost... reînnoit contractul de închi
riere pentru fostul garaj de bărci (Foto: V. Bageac)

unele ambarcații au suportat rigo
rile toamnelor și ale Iernilor, degra- 
dîndu-se. asociația sportivă Electrica 
I.D.E.B. s-a refugiat cu cele 30 de 
staruri, snipeuri, finnuri și F.D.-uri 
în garajele vecinilor, la Olimpia și 
Dlnamo. Cu toată bunăvoința cole
gilor de sport, o parte dintre veliere 
nu au putut fi găzduite. Așa că au 
trebuit să ceară... azil : două intr-un 
vestiar la Progresul, patru la restau
rantul Parcului, alte nouă au luat 
drumul Snagovului șA.m.d. In ace
lași timp, an de an, cu perseverența 
omului nedreptățit, conducerea aso
ciației Electrica I.D.E.B. și cea a în
treprinderii făceau demersuri după 
demersuri pentru rezolvarea situa
ției. Adrese către Sfatul popular, in
tervenții prin federația de specia
litate. Degeaba. Răspunsul sosea 
prompt și se voia fără drept de apel: 
„In cadrul operei de culturalizare 
etc.".

Acum cîteva zile, trecînd pe la 
locul cu pricina, am observat — 
mai bine zis am „mirosit" — un alt 
aspect al acestei opere de cultura
lizare. Sute de lăzi cu mere iona- 
tane, crețești, domnești, parmen aurii 
luaseră locul „uleiurilor înrămate". 
Noul chiriaș devenea — ca șl în alte 
toamne — I.O.V.F.L.-ul, adică între
prinderea orășenească de valorifi
care a fructelor șl legumelor. Vreo 
30 de vagoane de fructe — care cre
dem că-și pot găsi o depozitare mal 
adecvată în silozuri speciale — a- 
păsau cu greutatea lor pe podeaua 
construită eu atîta trudă și chel
tuială, deteriorind-o.

Deși mărului i-a fost dăruit un 
„destin biblic" ademenitor, să nu ne 
lăsăm ademeniți la rindul nostru de 
aroma lui. Cel puțin acum nu e ca
zul pentru că s-au irosit energii și 
fonduri, schimbîndu-se, printr-o lo
gică bizară, rostul unei înfloritoare 
baze nautice. Pe bună dreptate, aso- 
ciața sportivă Electrica I.D.E.B, cere 
să fie repusă în drepturi. Ea dispune 
și de mijloacele necesare pentru a 
reamenaja pavilionul șl celelalte con
strucții sportive oare și-au cam pier
dut rostul și aspectul (cu cltva timp 
în urmă, de pildă, popfcăria adă
postea chiar și semințe). De ase

STEAUA
O dată cu încheierea întreceri

lor campionatului diviziei A de 
lupte greco-Tomane pe echipe, a 
fost trasă cortina și peste cea de 
a VIf-a ediție la „libere*. întîl- 
nirile ultimei etape, programate în 
sala Dinamo din Capitală, au 
definitivat ierarhia celor 12 for
mații. Pentru primul loc, era o 
singură candidată: Steaua. Ea a 
„mers" cu pași siguri spre titlul 
de campioană chiar de la primele 
confruntări ale competiției. Fi
resc, din moment ce lotul acestei 
formații cuprinde 5 titulari în re
prezentativa țării dintre care 8 
au cucerit tricourile de campioni 
republicani la „individuale".

în ultima etapă, luptătorii de 
la Steaua s-au întîlnit cu brașo
venii de la Steagul roșu, echipă 
clasată pe locul IL Rezultatul 
acestui meci (25—7) subliniază 
încă o dată diferența de valoare 
dintre Steaua și toate celelalte 11 
formații din campionatul diviziei 
A de lupte libere. Astfel, echipa 
antrenată de Gheorghe Șuteu a 
cucerit și al VH-lea titlu de cam
pioană republicană.

Întrecerile celorlalte «triunghiu- 

menea, Electrica IJJ.E.B. este gata 
să pună această bază — după recon- 
diționarea ei — la dispoziția activi
tății sportive sindicale din Capitală. 
Așteptăm, doar, aa Sfatul popular să 
înțeleagă cum se euvine rindurile de 
față, găsind o soluție pentru a reda 
sportivilor „casa" pe care ei și-au 
înălțat-o. Poate și trebuie s-o facă. 
Altfel vom auzi din nou tristul re
fren : „două bărci în vestiar la Pro
gresul, patru la Restaurantul Parcu
lui". Și pînă la urmă cine va răs
punde de banii duși pe apa... Herăs
trăului ?

N. MARDAN

Școlari în echipe divizionare
In sfîrșit, școlarii remarcați cu 

prilejul întrecerilor din timpul 
verii au căpătat dreptul de a 
juca în echipele divizionare. Este 
un lucru îmbucurător, pe care 
unele formații l-au folosit din 
plin, promovînd cu curaj elemen
te talentate. Printre acestea amin
tim de Dorin Dumitru, Rindunel 
Martinescu și Vasiie Răileanu (de 
la Școala sportivă la Farul Con
stanța), Ana Deak, Magdalena 
Ziger, Mariana Kovalcsik (de la 
Școala sportivă la Foresta Arad), 
Maria Popa (de la Școala sporti
vă la Crișul Oradea), Gabriela 
Fordea, Rodica Coneschi, Maria 
Șein (de la Școala sportivă la Pe
dagogic Bacău), Bianca Năsău- 
deanu, Katalin Breda, Clara Szabo, 

DIN NOU CAMPIOANĂ LA „LIDERE"
lare" programate în această eta
pă au fost deosebit de dîrze, lu
cru așteptat de altfel, dat fi
ind faptul că în lupta pentru 
evitarea ultimelor două locuri e- 
rau angrenate aproape jumătate 
din formații. A.S.A. Brașov, Mu
reșul Tg. Mureș și Oțelul Galați 
au acumulat punctele necesare e- 
vitării neplăcutelor locuri 11 și 
12. Victoria Buzău și Constructo
rul Hunedoara nu le-au putut 
ocoli.

Iată și rezultatele înregistrate : 
Steaua cu Steagul roșu Brașov 
25—7 și cu A.S.M.T. Lugoj 24—8, 
Steagul roșu — A.S.M.T. 26—2; 
Oțelul Galați cu Petrolul Ploiești 
21—7 și cu C.S.M. Cluj 20—12, 
C.S.M. — Petrolul 21—11; Pro
gresul București cu Mureșul Tg. 
Mureș 14—10 și cu Victoria Bu
zău 22—10, Mureșul — Victoria 
18,5—9,5 ; Dinamo București cu 
Constructorul Hunedoara 20,5— 
7,5 și cu A.S.A. Brașov 25—7, 
A.S.A. — Constructorul 18—14.

Se cuvin felicitări formației 
bucureștene Progresul (antrenor 
P. Vatrici) care deși nu dispune 
cțe o garnitură valoroasă a reușit
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® Progresul a oftat ușurata • Grivița Roșie, virtuala campioana 
♦ Farul s-a revanșat ® Surpriza la Birlad • Precizia Sâcele : 

încă o șansa pierduta pentru evitarea retrogradării

O Progresul a obținut duminică 
o victorie foarte prețioasă în fața 
Rapidului (9—3), care a scos-o, 
practic, din zona retrogradării. în
vingătorii s-au impus încă din start, 
reușind să facă un joc frumos, cu 
faze de veritabil rugbi, realizate cu 
aportul tuturor jucătorilor. ’Ne-au 
plăcut mai ales Alexandrescu, Cra- 
ioveanu, Vicol și Em. Dumitrescu.

Rapid, care era mai interesată să 
forțeze victoria (aflîndu-se ntai a- 
proape de „lanterna roșie"), a ac
ționat cu prea puțină convingere, 
lăsîndu-se depășită de adversara sa.

O adevărată lecție de arbitraj a 
fost oferită de N. Ghiondea (t.st).

O Grivița Roșie a obținut — In 
dauna Gloriei — o victorie mult mai 
clară decît o arată scorul (14—6). 
Meciul a fost atractiv, în special în 
prima repriză, cînd învinșii au opus 
liderului o rezistență remarcabilă. 
După pauză, Gloria a epuizat resur
sele fizice, a recurs la joc .dur, ceea 
ce a dus la eliminarea lui Gh. Con
stantin. în această parte a jocului, 
latura spectaculară a fost neglijată. 
Realizatori: Oblemenco (o încercare), 
Țibuleac (o încercare și o lovitură 
de pedeapsă) șl Irimescu (un ,,droap“ 
și o transformare) pentru Grivița 
Roșie și Crăciunescu (două lovituri 
de pedeapsă) pentru Gloria. A arbi
trat foarte bine, F. Cișmaș.

D. DUMITRESCU, corespondent

* Farul a Întrecut pe Politehnica 
Iași (6—3) rcvanșîndu-se, după un 
joc cu multe acțiuni la niînă, dez
voltate îndeosebi în repriza secundă, 
llugbiștii constățeni au avut mai 
mult' inițiativa și au meritat vic
toria. Au înscris : Zamfireseu (o în
cercare și o lovitură de pedeapsă), 
respectiv Rosenberg (lovitură de pe
deapsă). Bun arbitrajul lui Șt. 
Cristea.

E. PETRE, corespondent

• Surpriză la Bîrlad: Rulmentul, 
deși juca acasă, n-a reușit să valo
rifice avantajul terenului, în partida 
cu Agronomia Cluj (0—0). După o 
primă repriză egală, rugbiștii de la

Maria Koncz (de la Școala spor
tivă la Mureșul Tg. Mureș) etc.

Aplaudăm promovarea și spe
răm că cei în cauză vor răsplăti 
încredera acordată, printr-o com
portare cît mai frumoasă.

Rezultatele jocurilor 
din divizia B

Masculin seria I: Unio Satu 
Mare — Universitatea Craiova 
53—67 (24—27), Știința Petroșeni 
— Medicina Tg. Mureș 75—61 
(36—30), Steagul roșu Brașov — 
Pedagogic Oradea 72—68 (37—39), 
Politehnica Brașov — Medicina 
Timișoara 89—38 (29—15), Poli
tehnica Cluj — Constructorul Arad 
93—67 (43—30); seria a H-a: 
I.CJ. II — I.C.H.F. 62—70 

(30—24), Universitatea București 

să primească în final diploma lo
cului IIL Menționăm de aseme
nea buna organizare șl arbitra
jele corecte.

C. CHIRIAC
★

CLASAMENTE FINALE 
GRECO—ROMANE

1. Dinamo București 11 11 0 0 33
2. Steaua 11 10 0 1 31
3. Metalul București 11 9 0 2 29
4. Electropuitere Cv. 11 6 0 5 23
5. C. F. R. Timișoara 11 5 15 22
6. Steagul roșu Brașov 11 5 15 22
7. Rapid București 11 4 2 5 21
8. A.S.A. Cluj 11 4 0 7 19
9. Oțelul Galați 11 3 2 6 19

10. A.SJM.T. Lugoj 11 14 6 17
11. Unio Satu Mare 11 2 0 9 15
12. Marina Mangalia 11 0 2 9 13

LIBERE
1. Steaua 11 11 0 0 33
2. Steagul roșu Brașov 11 10 0 1 31
3. Progresul București 11 7 13 26
4. C.SJM. Cluj 11 6 14 24
5. Dinamo București 11 5 15 22
6. Petrolul Ploiești 11 4 2 5 21
7. Mureșul Tg. Mureș 11 5 0 6 21
8. Oțelul Galați 11 4 0 7 19
9. A.S.M.T. Lugoj 11 3 17 18

10. A.S.A. Brașov 11 3 17 18
11. Victoria Buzău 11 2 2 7 17
12. Construct, Hunedoara U 119 14

Rulmentul au forțat deschiderea sco
rului, atacînd cu întreaga echipă. 
Dar, de cealaltă parte, -Agronomia s-a 
apărat eroic. Este, totuși, de sem
nalat o acțiune a lui Ghiță, în ul
timele secunde — o încercare de 
,,droap“ care a nimerit bara ! A ar
bitrat foarte bine, I. Nicolaescu.

S. ELIADE, corespondent

• Știința Petroșeni, mai tehnică, 
mai bine pregătită, a dominat auto
ritar în partida cu Precizia Săcele 
(14—3). Studenții de la Institutul 
de mine au cules majoritatea baloa- 
nelor din grămezi, după cum au și 
recepționat' cele mai multe baloane 
din margine. 0 nota bună pentru 
jocul practicat' de Florescu, Moroiu și 
Sabău. Realizatori: Dragoș (două 
lovituri de pedeapsă), Sabău (o încer
care și o transformare) și Roșea (o 
încercare) pentru Știința, respectiv 
Kirner (o încercare).

Precizia pierde în acest fel ocazia 
de a evita retrogradarea.

T, CORNEA, corespondent

Ieri, în campionat
Rezultate din runda a 3-a a fina

lei campionatului republican de 
.șah: Demian-Zara ’/2—’fa, Radovici- 
Neamțu ’fa—’fa, Drinrer-Ungiuirea- 
nu Vî—'li, Geasgescu-Pavlov 
’fa—Vî, Ghițeseu-Partos ’fa—’fa, 
Gheorghiu-Fischer ’fa—’fa, Nacht- 
Ciocîltea ’fa—1/2. Tot ieri s-au Ju
cat întreruptele: Troiancsou-Gio- 
cîiltea 1—0. Buza-Segal 1—0, Vais- 
man-Partos 0—1, Gheorghiu-Pa
vlov 1—0, Georgescu-Drimer I—0.

în clasament, conduce Troia- 
nescu cu 2 (1) p., urmat de Gheor
ghiu, Radovici, Partos, Ungurea- 
nu și Zara cu 2 p.

— Construcții București 67—65 
(38—24), Progresul București -— 
Academia Militară București 
61—59 (25—39), Universitatea Iași
— Petrolul Ploiești 71—67 
(27—32), Armata Bacău — Voin
ța București 45—50 (19—25).

Ora de începere a meciului 
Steaua-Panathinaikos

F. R. Baschet a stabilit ca me
ciul Steaua — Panathinaikos 
Atena din cadrul „C.C.E.", să se 
dispute joi la ora 19, în sala 
Floreasca.

REZULTATE DIN „B“
MASCULIN, seria I : C.F.R. Cluj

— Pedagogic Tg. Mureș 3—1 (6, —12,
8, 12), Politehnica Cluj — Cooperato
rul Șlmleul Silvaniei 3—0 (0, 4, 4), 
Progresul Suceava—Industria sîrmei 
C. Turzii 3—0 (8,8,7); seria a Il-a : 
înainte Timișoara — I.C. Arad 3—0 
(7, 13, 2), Universitatea Craiova — 
Creația Brașov 3—1 (13, 10, —11, 12), 
știința Petroșeni — Electroputere 
Craiova 2—3 (—13, 10, —12, 5, 12);
seria a m-a: Universitatea București
— Medicina București 2—3 (3, —6, 5,
—1, —14), Politehnica Brașov—Con
strucții București 3—0 (8, 8, 8) Dacia 
Brăila—Semănătoarea București 2—3 
(11, —8, —14, 12, —10), Politehnica iași 
—Progresul București 0—3 (7, 5, U).

FEMININ seria I: C.S.U. Oradea— 
Medicina Cluj 1—3 (7, —10, —1, —10), 
Școala sportivă Oradea—Corvlnul 
Deva 0—3 (3. 2, 9), Sănătatea Arad— 
Medicina Tg. Mureș 3—1 (14, —8, 9, 
11), Universitatea Timișoara—Liceul 
N. Bălceseu Cluj 3—0 (10, 7, 6) ;
seria a n-a : LC.F, București—Știința 
Găești 3—0 (3, 11, 9), Flacăra roșie 
București — Tricotajul Brașov 1—3 
(—10, 9. 13, 13), Școala sportivă Con
stanța—Politehnica Brașov 3—1 (10;
—S, 3, 8); Voința Miercurea duc— 
Sănătatea Ttrgoviște 2—3 (—12, 7.
—14, 10, 11) ; seria a IlI-a : Politehnica 
Galați—Progresul București 0—3 (8,
10, 13). Ceahlăul P. Neamț—Viitorul 
București 3—0 (13, 10, S), Universi
tatea Iași—Științe Economice Bucu
rești 3—0 (8, 4, 14), școala sportivă 
Bacău—Universitatea București 3—0 
(10. 10, 12).



CRONICA DIVIZIEI B
Seria I

METROM BRAȘOV' — C.F.R. 
PAȘCANI (4—0). Gazdele au do
minat autoritar. Golurile au fost 
marcate de Lazarovici (min. 7 și 
23), Ardeleanu (min. 53) și Sima 
(min. 67). A arbitrat foarte bine 
Gh. Retezan (București). (Ilie 
Stanca — coresp.).

POIANA CÎMPINA — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI (1—0). 
Joc de slabă factură tehnică. 
Unicul gol a fost înscris de Ior- 
dache, în minutul 41. L. Tudorel 
(Brăila) a condus bine. (E. Stroe — 
coresp.).

VICTORIA ROMAN — POR
TUL CONSTANȚA (0—1). Cons- 
tăntenii au fost mult mai pericu
loși în fazele de poartă. Golul a 
fost realizat de către Opaș, în 
min. 70. A condus satisfăcător V. 
Toma (București). (G. Groapă și 
C. Broșteanu ■— coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VÎLCEA (2—0). Parti
da s-a disputat la Tîrgoviște. 
Jocul a fost de slabă factură teh
nică. Rezultatul a fost decis de 
două autogoluri: Aldea (min. 7) 
și Petrică (min. 75). Bun — arbi
trajul lui P. Badea (Brașov). 
(M. Avanu — coresp. principal).

CHIMIA SUCEAVA — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ (0—1). Spec
tatorii au plecat nemulțumiți de 
la stadion, datorită nivelului slab 
al jocului. Sucevenii au dominat 
copios (raport de cornere 19—1 
în favoarea lor), dar au ratat 
numeroase ocazii. In plină domi
nare a gazdelor, în min. 88, ju
cătorul Negustoru ( Ceahlăul) a 
marcat golul victoriei echipei 
sale, dirrtr-o lovitură liberă de 
la 17 m. A arbitrat cu scăpări 
I. Dancu (București). (C. Alexa — 
coresp. principal).

spectaculoase și au reușit să 
restabilească egalitatea pe tabela 
de marcaj, prin golurile marcate 
de S. Bretan, în min. 49 și 71. 
Abia după ce au fost egalați, ju
cătorii de la Electronica au pre
luat inițiativa. înaintașii oboreni 
au fructificat, după trei minute, 
o ocazie: Feodot, de pe post de 
extremă stingă, a centrat și 
Udroaică a trimis balonul în 
poartă.

Bun — arbitrajul lui S. Ni- 
colau — Constanța (p. v.).

CLASAMENT
1. C.S.M.S. Iași 11 9 1 1 20— 7 19
2. Ceahlăul P. N. 11 6 2 3 16— 9 14
3. Electronica Obor ii 5 3 3 19—17 13
4. Siderurgistul 11 5 2 4 19—17 12
5. C.F.R. pașcani 11 6 0 5 16—15 12
6. Met. București 11 4 3 4 10— 9 11
7. Poiana Cîmpina 11 5 1 5 9—14 11
8. Metrom Brașov 11 4 2 5 13—11 10
9. Chimia Suceava 11 4 2 5 10—10 10

10. Flacăra Moreni ii 5 0 6 12—15 10
11. Portul Constanța 11 4 2 5 12—15 10
12. Victoria Roman 11 4 1 6 10—14 9
13. Chim. Rm. Vîlcea 11 3 1 7 10—18 7
14. Politehnica Buc. 11 1 4 6 10—15 6

etapa viitoare : portul con
stanța—Poiana Cîmpina, Politehnica 
București—Chimia Suceava, C.F.R. 
Pașcani—Electronica Obor, Metrom 
Brașov—Flacăra Moreni, Metalul 
București—Ceahlăul p. Neamț, victo
ria Roman—C.S.M.S. iași, Siderurgis- 
tul Galați—Chimia Rm.* Vîlcea.

Seria a Il-a
A. S. CUGIR — GAZ ME

TAN MEDIAȘ (0—1). Jucătorii 
din localitate nu au dat satisfac
ție deși au dominat. în acest 
sens, este convingător raportul de 
camere favorabil: 12—0. Oaspe
ții n-au avut multe ocazii dar 
au reușit totuși să marcheze prin 
Gartner (min. 87). Reprobabilă a 
fost atitudinea jucătorilor de la 
Cugir: Ivan — a lovit intențio
nat pe Dodu în min. 10 și Cocoș 
l-a pălmuit pe Zanca. Bun — ar
bitrajul lui Traian Cruceartu 
(Arad). (M. Vîlceanu — coresp.).

© „Piatră, piatră 
de e piatră..."

Craiova ni se pare 
orașul în care pasiunea 
pentru fotbal atinge cel 
mai ridicat voltaj. Ar
gumente : numărul spec
tatorilor, manifestarea 
lor simfonică (uriașă 
partitură pentru cor, a- 
lămuri și sirene), ade
vărate maree sufletești 
cu flux sau reflux de 
bucurie. Cea mai mare 
parte a publicului craio- 
vean a învățat din 
scoarță-n scoarță CAR
TEA SPORTIVITĂȚII, 
cunoaște regulile jocu
lui, știe să exulte sau 
să dezaprobe cu ele
ganță. Din păcate, mai 
sînt unii, care pricep, 
învață și memorează 
mai greu aceste îndato
riri elementare. La me
ciul cu A.S.A. Tg. Mu
reș i-am văzut în mij
locul tribunei a doua, cu 
pumnii înfipți în tîm- 
ple, cu ochii ieșiți din 
orbite, cu gura larg 
deschisă ca la o exa
minare medicală, sco- 
țînd din rărunchi un 
HUO prelung, gutural, 
instinctiv, în care parcă 
se topeau cu întreaga 
lor ființă în momentul 
acela. Trimitea Pilcă 
mingea în tribună, bă
ieții noștri tăceau (pro
babil să se refacă). Pro
ceda la fel și Tîmpă- 
naru, explodau ca niște 
dinamite legate cap la 
cap. A fost un 11 metri 
în careul craiovenilor, 
cei vizați se uitau pe 
cer, de parcă vroiau să 
citească intențiile vre
mii. A fost un altul și 
la poarta lui Bai, toată 
dragostea lor de adevăr 
a fost adînc ultragiată. 
Si exemplele s-ar putea

FLACĂRA MORENI — C.S.M.S. 
IAȘI (0—1). în afară de

cîteva acțiuni personale reali
zate de Incze IV, Lupulescu și 
Cuperman, jucătorii de la C.S.M.S. 
nu au arătat ceva deosebit. Fla
căra Moreni a jucat fără nici 
un orizont tactic. în min. 70 s-a 
marcat unicul gol prin Lupu
lescu, gol contestat îndelung de 
către gazde pe motiv de ofsaid, 
în continuare, am asistat la scene 
penibile în care actorii principali, 
jucătorii din Moreni, au vocife
rat și l-au îmbrîncit. pe condu
cătorul jocului. în min. 80 jucă
torul Manta (Flacăra) a fost eli
minat pentru lovirea intenționată 
(cu pumnul) a lui Lupulescu. La 
sfîrșitul meciului cîțiva specta
tori certați cu normele de con
duită sportivă s-au comportat hu
liganic, aruncînd cu pietre în ar
bitru. A arbitrat satisfăcător C. 
Ghemingean (București). (Vasile 
Urzlceanu),

ELECTRONICA OBOR — SIDE- 
RURGISTUL GALAȚI (3—2). Joc 
frumos, cu multe faze spectacu
loase, cu un final dramatic. Par
tida a început în nota de domi
nare a oborenilor, care au șutat 
din toate pozițiile la poarta apă
rată de gălățeanul Iorgulescu. 
Primele două goluri au fost rea
lizate din faze aproape identice. 
Extrema stingă a Electronicii, 
Ion Constantin, a fentat apărarea 
gălățenilor, a intrat în careu, de 
unde a șutat pe jos la colțul 
lung, făcînd inutile plonjoanele 
lui Iorgulescu în min. 14 și 25. 
Se părea că meciul este jucat, 
fiindcă bucureștenii au avuit ini
țiativa pînă la pauză și — în 
această perioadă — au ratat cî
teva ocazii de a-și mări avanta
jul. Repriza a doua a debutat cu 
un atac furtunos al gălățeni
lor. Aceștia au organizat acțiuni

MIRCEA SASU LA FARUL
In perioada excepțională acordată 

de F.R.F. pentru transferări (14—31 
octombrie) pe bază de dezlegare Și 
de la o categorie Inferioară la una 
superioară, clubul sportiv Minerul 
Baia Mare a acordat dezlegare ju
cătorului Mircea Sasu pentru Farul 
Constanța. In consecință, fostul in
ternational băimărean poate Ii ime
diat folosit în întîlniri oficiale de 
către clubul FaruL 

majoritatea timpului am asistat 
la o luptă între înaintarea mine
rilor și apărarea Olimpiei, care 
uneori a depășit limitele regula
mentului. Din această cauză, ar
bitrul Z. Zoltan (Tg. Mureș) a 
dictat două lovituri de la 11 m. In 
min. 43, fundașul orădean Papp 
l-a „cosit" pe înaintașul băimă
rean Homung. Lovitura a fost 
ratată de către Vaida. Cel de al 
doilea penalti a fost acordat in 
min. 51, cînd fundașul Tanczos a 
oprit balonul cu mina. De data 
aceasta, Pinzaru a transformat lo
vitura. Cel de al doilea gol al 
echipei gazdă a fost marcat de 
către Snacovschi in min. 66. 
(T. Tohătan — coresp. principal).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
C.F.R. TIMIȘOARA (1—1). Joc 
de bun nivel tehnic, cu multe 
faze frumoase. Gazdele au domi
nat, insă au ratat prin Simonfi, 
Husar și Biolan. Golurile au fost 
marcate de Mițaru (min. 2) pen
tru C.F.R. și de Husar (min. 48) 
pentru Industria sîrmei. în min. 
73 jucătorii Seceleanu (C.F.R.) și 
Albu (Ind. sîrmei) au fost elimi
nați pentru injurii reciproce. A 
arbitrat corect E. Bucșe (Sibiu). 
(I. Stoica — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.S.M. 
REȘIȚA (3—1). în prima repriză, 
orădenii au fructificat o singură 
ocazie, in min. 15, prin Suciu. 
După pauză, Crișul a dominat și 
a mai înscris de două ori prin 
Suciu (min. 50) și Harșani (min. 
65). Oaspeții au redus din han

înmulți. Pînă la urmă, 
cineva a găsit în tri
bună o bucată de mor
tar și a aruncat cu e.i 
în tușierul Ad. Macovei. 
Meciul a fost dificil de 
condus. Nervozitate, in
trări dure, șicanări re
ciproce. Pînă la urmă, 
arbitrul Nicolae Cursaru 
a potolit spiritele (i-am 
acordat doar trei stele, 
pentru că n-a dictat 
cîte o lovitură de la 11 
metri împotriva ambelor 
echipe).

Sîntem convinși că a- 
ceste manifestări de su
biectivism cras, de op
tică deformată, pătimașă 
iar uneori de huliga
nism, influențează nefast 
moralul arbitrilor, con
tribuie la timorarea lor, 
le frîng obiectivitatea. 
Acei indivizi care um
bresc comportarea civi
lizată a majorității pu
blicului și meritele in
discutabile ale echipei 
Universitatea trebuie de
pistați, excluși definitiv 
de pe stadion și trimiși 
în fața organelor pe
nale. Poate astfel vor 
înțelege și ei că ome
nirea a trecut de mii de 
ani peste granițele epo
cii de piatră.

R. BALABAN

® Din careul 
de 16 in , pînă la 
Colegiul central

O serie de cititori ai 
ziarului nostru, iirește 
suporteri ai Rapidului, 
ne-au telefonat in zilele 
care au precedat întll- 
nirea Dinamo — Rapid, 
solicitîndu-ne părerea tn 
legătură cu delegarea 
la această partidă a ar
bitrului Emil Martin. 
Una și aceeași persoa- MINERUL BAIA MARE — 

OLIMPIA ORADEA (2—0). In

O fază din meciul Flacăra Moreni — C.S.M.S. Iași. Constantinescu privește îngrijorat spre minge, care îl 
va ocoli atît pe el cit și... poarta

Foto : I. Popescu
dicap în min. 80 prin Arnoschi. 
Foarte bun arbitrajul lui G. Făr- 
cășan (Satu Mare). (I. Oprea — 
coresp.).

METALUL HUNEDOARA — 
C.F.R.I.R.T. ARAD (3—1). Vic
torie meritată a hunedorenilor, 
care au avut inițiativa majorita
tea timpului. Scorul a fost des
chis de oaspeți în plină dominare 
a metalurgiștilor. Autor: Beșcuca 
(min. 5). în continuare, hunedo- 
renii au egalat și apoi au luat 
conducerea. Au marcat: Vlad 
(min. 30), Tătaru (min. 44) și 
Humelnicu (min. 87). S. Drăgu- 
lici (Tr. Severin) a condus foar
te bine. (Voicu Albu — coresp. 
principal).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— C.F.R. CLUJ (2—0). în afara 
primelor și ultimelor 10 minute, 
cînd au fost construite faze pal
pitante, în rest, jucătorii au să- 
vîrșit nenumărate greșeli, au 
practicat un joc obstructionist. 
Foarte dur au jucat Al. Vasile 
și P. Emil de la C.F.R. și Grizea 
de la Politehnica. Realizatorii 
golurilor: Regep (min. 54) și Co- 
tormani (min. 83). A arbitrat 
bine M. Ostaficiuc (Deva). (P. 
Arcan — coresp. principal).

VAGONUL ARAD — C.S.M. 
SIBIU (3—0). Formația arădană, 
deși nu a dat satisfacție sub ra
port tehnic, a obținut o nouă 
victorie. Au marcat: Dembrov- 
schi (min. 1 și 20) și Dvorjac 

(min. 88). N. Lazăr (Petroșeni) a 
arbitrat bine. (St. Iacob — co
resp. principal).

CLASAMENT
1. Vagonul Arad 11 7 2 2 15— 8 16
2. C.F.R. Timișoara 11 6 3 2 17— 5 15
3. Crișul Oradea 11 6 3 2 15— 8 15
4. Polit. Timiș. 11 6 1 4 20—12 13
5. Gaz metan Med. 11 5 3 3 11—12 13
6.-7. C.S.M. Sibiu 11 4 3 4 14—15 11
6.—7. Met. Huned. 11 4 3 4 11—12 11
8. C.F.R. I.R.T. Arad 11 5 0 6 16—13 10
9. Olimpia Oradea 11 4 2 5 11—16 10

10. A. S. Cugir 11 5 0 6 11—22 10
11. Ind. sîrmei C. T. 11 3 3 5 13—14 9
12. Minerul B. Mare 11 3 3 5 9—14 9
13. C.S.M. Reșița 11 2 3 6 5—11 7
14. C.F.R. Cluj 11 2 1 8 19—25 5

ETAPA VIITOARE : Ind. sîrmei C. 
Turzii—Vagonul Arad, Crișul Oradea 
—A. S. Cugir, Metalul Hunedoara— 
C.S.M. Sibiu, Minerul Baia Mare— 
Politehnica Timișoara. C.S.M. Reșița 
—C.F.R. Cluj, C.F.R. I.R.T. Arad— 
Olimpia Oradea. C.F.R. Timișoara— 
Gaz metan Mediaș.

De la I. E. B. S.
BILETELE PENTRU JOCURILE : 
FOTBAL, CU SELECȚIONATA SAO 
PAULO (BRAZILIA), BASCHET, CU 

PANATHINAIKOS (GRECIA)
a pentru întîlnirea Internațională 

de fotbal SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA A — REPREZENTATIVA SAO 
PAULO (BRAZILIA) de joi, ora 11. 
în nocturnă pe stadionul Republicii, 
biletele se găsesc de vinzare la agen
țiile obișnuite.
• Agențiile din str. Smîrdan nr. 13 

și C.C.A. b-dul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej vînd și bilete pentru întîlnirea 
internațională de baschet STEAUA— 
PANATHINAIKOS, de joi, ora 19, 
din sala Floreasca, meci contînd pen
tru „Cupa campionilor europeni".

nd — ne reaminteau ei 
— cu... Emil Martin care 
a dat peste cap un joc 
Dinamo — Rapid, des
fășurat într-una din 
trecutele ediții. Spre 
completă edificare, ni 
se spunea, recitiți cro
nica apărută în ziarul 
dv. Și ne-am dus la co
lecție (ziarul nr. 4 580 
din 26.XII.1964). Scria, 
negru pe alb, cronica
rul : „în focul luptei se 
comit și multe neregu- 
larități (Nunweiller VI, 
Petru Emil, Dinu, Io- 
nescu) care însă se 
pare că nu-1 deranjează 
pe arbitrul E. Martin. în 
min. 59, acesta trece cu 
vederea și un fault clar 
în careu, comis de Pe
tru Emil asupra lui Io- 
nescu, dovedindu-se ca 
și pînă atunci un con
ducător de joc lipsit de 
curaj, de autoritate. La 
situația de 2—1, un 11 
metri, așa cum se im
punea, ar fi putut avea 
un cuvînt greu de spus 
în desfășurarea ulteri
oară a partidei, avan
tajul psihologic trecînd 
de partea Rapidului în 
cazul fructificării lui". 
Și, în concluzie: „Arbi
trul E. Martin (Bucu
rești), delegat în mod 
surprinzător de către 
Colegiul central al ar
bitrilor la un meci atît 
de important, a fost tot 
timpul afară din joc, 
fluierînd cu întîrziere, 
lăsîndu-se dominat de 
joc".

Un alt cititor, tov. 
Chivu (mărturisit rapi- 
dist), funcționînd în a- 
ceeași întreprindere cu 
arbitrul E. Martin, ne-a 
înmînat o scrisoare în 
care ne avertiza de a- 
aceleași fapte. „Nu vă 
alarmați, tov. Chivu", 
am intervenit noi cu o 
glumă. „De data aceas
ta, Emil Martin dacă va 
greși cu ceva o va face

in defavoarea dinamo- 
viștilor". Și... a tăcut o: 
în min. 47, el a mutat 
dincolo de cateul de 
16 m faultul comis clar 
în careu de un apără
tor rapidist asupra lui 
Haidu. O nouă mostră 
de lipsă de curaj a a- 
cestui arbitru care do
vedește, o dată in plus, 
că nu-i apt să conducă 
un meci important; în 
văzui tuturor, al foru
lui interesat, Colegiul 
central al arbitrilor, care 
l-a delegat pe Emil 
Martin la singurul meci 
pe care nu trebuia să-l 
conducă. Un caz izolat? 
O greșeală singulară în 
munca celor care alcă
tuiesc colegiul central ? 
Nu, hotărît nu. Dar să 
mai luăm numai un 
singur exemplu: la a- 
ceeași etapă, consumată 
duminică, Andrei Radu
lescu, președintele cole
giului central, și-a luat 
ajutor, la tușă, pentru 
partida de la Pitești, pe 
Nicolae Rainea, care, cu 
numai o etapă în urmă, 
la meciul Petrolul — 
Rapid, vidase un rezul
tat, acordînd fără temei 
formației gazdă o lovi
tură de la 11 m. Pe Ni
colae Rainea, pedepsit 
(cu schimbarea unei de
legări, în loc de Tur
cia... Finlanda) nu de 
mult de colegiul central 
pentru că vidase un alt 
rezultat (cel al partidei 
Dinamo București — 
Universitatea Craiova), 
acordînd, în ultimele mi
nute ale focului, o lo
vitură de la 11 m. Tot 
în favoarea formației 
GAZDĂ.

Cit va mal trece pen
tru ca Colegiul central 
al arbitrilor să-și revi
zuiască concepția des
pre delegări ?

G. N1COLAESCU

I

Pronosport
TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 14 NOIEMBRIE 1967

în întreaga țară continuă să se 
vîndă bilete pentru tragerea au
toturismelor LOTO din 14 noiem
brie a.c., la care se atribuie în 
număr NELIMITAT autoturisme 
„RENAULT 16“, „SKODA 1000 
M.B.", „FIAT 850“ și „TRABANT 
601".

Tot în număr NELIMITAT se
i atribuie și premii în valoare de 

cîte 75.000 lei (un autoturism la 
alegere dintre cele 4 tipuri acor
date la categoriile I — a IV-a), ■ 
premii fixe în bani în valoare de ■ 
cîte 300 lei și premii de valoare 
variabilă.

Se acordă 8 categorii de premii.
Se efectuează 21 extrageri cu 

85 numere în total.
Cu bilete J de 60 lei puteți 

participa la toate cele 21 extra
geri.

• Tragerea Pronoexpres de 
miine, miercuri 8 noiembrie 1967, 
va avea loc la București în sala 
din strada Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18.

ton
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES NR. 44 
DIN 1 NOIEMBRIE 1967

Extragerea I: categoria I : 3 > 
variante a 30 048 lei ; a Il-a : 
6 a 10 486 lei; a IH-a : 93 a 728 
lei; a IV-a: 337,5 a 258 lei; a i
V- a: 1 426,5 a 61 Iei; a Vl-a s ! 
4 980 a 24 lei.

Extragerea a Il-a : categoria a 
Il-a: 1 variantă a 31 355 lei și 
6 variante a 6 355 lei; a IlI-a: 
34 a 1 409 lei; a IV-a: 256,5 a i 
240 lei ; a V-a : 758 a 81 lei; a !
VI- a : 3 603,5 a 23 lei.

Report la categoria I, extrage- ; 
rea a Il-a, suma de lei 16 063. i

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport,



In ziua sărbătorii Marelui Octombrie
Se împlinesc astăzi 50 de ani de cînd sal

vele tunurilor de pe crucișătorul „Aurora" 
vesteau lumii întregi acel eveniment de o 
însemnătate deosebită pentru istoria omeni
rii : victoria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Împreună cu popoarele Uniunii 
Sovietice, semicentenarul primei revoluții so-

Cifre și fapte 
din sportul sovietic

0 Participînd pînă acum la patru 
Plimpiade de vară și la trei ediții 
ale J.O. de iarnă, sportivii sovietici 
hu obținut în total 294 medalii de 
aur, 234 de argint și 210 de bronz. 
In rîndurile lor se află campioni la 
82 discipline sportive olimpice.

• în fiecare an, peste 10 000 de 
Sportivi sovietici participă la com
petiții peste hotarele țării. Un nu- 
taiăr egal de oaspeți sportivi vizitea
ză anual U.R.S.S. în medie, sportivii 
Reprezentativelor sovietice sînt zilnic 
angajați în două competiții inter
naționale. în cursul anului trecut, 
sportivii sovietici an luat parte la 
66 de competiții oficiale pentru cam
pionatul mondial sau european. în 
40 dintre ele, ei au ocupat primul 
loc, iar în alte 11 s-au clasat pe lo
cul secund.

cialiste victorioase este sărbătorit de întreaga 
omenire progresistă, de forțele democratice 
de pretutindeni.

In această jumătate de secol care a trecut 
de la constituirea primului stat socialist din 
lume, poporul sovietic a înfăptuit, sub con
ducerea partidului său comunist, vaste schim

bări înnoitoare în toate domeniile vieții eco
nomice și social-politice. In patria lui Lenin, 
și sportul cunoaște astăzi o înflorire fără 
precedent.

Publicăm cîteva cifre și fapte semnifica
tive, privind dezvoltarea sportului sovietic în 
acești 50 de ani.

Tineri gimnaști demonstrează in fața celor 100 000 
„V. 1. Lenin" din capitala Uniunii Sovietice

spectatori, din tribunele stadionului 
Foto: TASS

IERI ȘI AZI
• 97 de reprezentanți ai mișcării 

sportive din U.R.S.S. activează în 
cadrul a 16 organisme sportive in
ternaționale. Dintre aceștia, 22 de 
activiști sportivi sovietici ocupă 
posturi de vicepreședinți, 35 slnt 
membri ai comitetelor executive, iar 
63 fac parte din comisiile tehnice 
ale federațiilor sportive internaționale.

• Statistica ultimilor 20 de ani 
arată că fruntașii sportului sovietic 
au stabilit, în acest interval de timp, 
cifra totală de 1 583 recorduri mon
diale și europene. 360 de asemenea 
performanțe au fost obținute în-spor
tul halterelor, 167 la atletism, 140 la 
parașutism, 60 la patinaj viteză, 30 
la ciclism, 29 la înot, 23 la aviație 
sportivă.

Cel mai
în urmă cu trei ani, la J.O. de 

la Tokio, s-a înregistrat una din 
cele mai mari surprize din istoria 
sportului cu haltere. Sovieticul 
Iuri Vlasov — halterofilul cu 
forță titanică, cotat pe atunci 
drept cel mai puternic din lume 
— a fost învins de tînărul său 
compatriot, Leonid Jabotinski!

Voinicul din Zaporoje, acest 
colos de 1,88 m și o greutate de 
160 kilograme, a devenit apoi 
campion mondial (de două ori 
consecutiv) și a depășit recordul 
mondial al lui Vlasov (580 kg), 
considerat multă vreme de ne
trecut. Astăzi, pe lista recordma
nilor lumii figurează numele lui 
Jabotinski cu performanta de 
590 kg, o invitație la atingerea 
limitei celor 600 kg 1

Cîteva date legate de viata ce
lui mai puternic sportiv din lume 
nJ se par interesante. Leonid Ja-

GEIMAN: 4:08,0 pe 400 m 
liber

Sint îndeobște cunoscute succese
le sportului sovietic în arena in
ternațională. Nu mai este necesar 
deci să enumerăm victoriile atle- 
ților sovietici la Jocurile Olimpice, 
la campionatele mondiale și la alte 
competiții de anvergură. In ultime
le două decenii au fost multe ase
menea victorii și ele au ridicat au
toritatea Uniunii Sovietice pe tări- 
mul sportului.

Se știe că și înainte de Marea 
Revoluție, sportivii ruși se puteau 
minări cu o veche tradiție, chiar cu 
succese in arena mondială. Pati
natorul Panin, scrimerul Zakovoro, 
halterofilul Ceaplinski, luptătorii 
Podubnîi și Zaikin se bucurau de 
renume. Dar, lipsind baza de mase, 
dezvoltindu-se în cadrele înguste 
ale unei activități reduse, sportul 
Rusiei țariste nu putea nicidecum 
aspira la un rol fruntaș în arena 

puternic dintre
botinski, în vîrstă de 29 de ani, 
este fericitul tată al unui băiețaș 
de 5 ani. „Ruslan, fiul meu, — 
spune Leonid — va fi desigur 
halterofil, deși, acum, dezvoltarea 
sa fizică nu lasă să se întreză
rească acest lucru. Este și nor
mal. La copiii mici nu poți anti
cipa calitățile care se cer unui 
halterofil. Așa am fost și eu. 
Pînă la vîrsta de 15 ani, nimeni 
nu-și închipuia că voi deveni așa... 
cum mă vedeți azi. Esențialul con
stă ca îndrumarea spre sportul cu 
haltere să o primești la o vîrstă 
care variază între 13 și 15 ani. 
Ca adolescent, pe cînd lucram la 
uzina de tractoare din Harkov, an
trenorul de haltere Mihail Svetli- 
cinîi mi-a propus să practic acest 
sport. Zis și făcut. După puțină 
vreme, mă îndrăgostisem de bara 
de metal ! Mamei și tatălui (care 
au o înățime și o greutate medie) 
aproape că nu le venea să creadă 

Echipele române au învins Italia și Suedia

mondială. Este suficient să amin
tim că la Olimpiada din 1912, de
legația rusă a ocupat locul 15—16 
pe națiuni, tn întreaga țară activau 
în cluburi 50 000 sportivi, numărul 
total al stadioanelor și terenurilor 
de sport era de 156. Cifre de-a 
dreptul mizere.

O comparație cu prezentul este 
deosebit de edificatoare. Astăzi, in 
U.R.S.S. nu mai puțin de 50 mi
lioane de oameni practică în mod 
organizat sportul, la dispoziția lor 
existînd 500 000 de baze sportive — 
stadioane, săli, bazine, terenuri di
ferite. Cu alte cuvinte, făcînd o 
aritmetică simplă, fiecare al patru
lea cetățean sovietic este un spor
tiv, iar pentru fiecare sută de iu
bitori ai sportului stă la dispozi
ție o bază sportivă bine utilată.

Istoria drumului înainte parcurs 
de sportul sovietic în cei 50 de ani 

cei puternici
că Leonid al lor crește șl se 
dezvoltă pe zi ce trece. La vîrsta 
de 19 ani obțineam primele re
zultate valoroase. De atunci au 
trecut aproape 10 ani de muncă 
asiduă și iată-mă acum în pragul 
celor 600 de kilograme".

în ciuda greutății și staturii 
sale de .Hercule", Leonid Jabo
tinski este un sportiv multilate
ral, cu o detentă și o elasticitate 
demnă de relevat. Cine ar putea 
crede că un om cu o greutate de 
160 de kilograme sare în lungime 
— fără elan — 3 m și efectuează 
o sută(!) de ridicări din stînd 
pe umeri la paralele, joacă bas
chet și tenis de masă ?

Și totuși, acesta este atletul 
Leonid Jabotinski, care, fără ca
litățile enumerate mai sus, la 
care se adaugă forța sa titanică, 
n-ar putea să bată la ușa perfor
manței mult visate în sportul hal
terelor : 600 de kilograme 1 

de existență cuprinde numeroase 
pagini memorabile. Imediat după 
Revoluția din Octombrie, a început 
căutarea noilor forme de organi
zare sportivă. Inițiativele princi
pale au revenit tineretului leninist 
— Comsomolul. In 1921—22 apar 
primele cluburi sportive: „Spar
tak" la Petrograd, „Furnica" la 
Moscova, „Tînărul roșu" în Bielo- 
rusia. Anul 1923 marchează înfiin
țarea asociației sportive voluntare 
DSO „Dinamo", din inițiativa lui 
Felix Dzerjinski. Au urmat, în 
1928, ȚDKA (azi, ȚSKA), apoi Lo
komotiv, Burevestnik, Vodnik și 
celelalte cluburi și asociații spor
tive unionale și republicane, azi 
in număr de 37. In ultimii ani au 
fost înființate și cluburile sportive 
școlărești : „Iunosti" in R.S.F.S.R., 
„Smena" în Ucraina și altele.

O deosebită dezvoltare a luat și 
sportul sătesc. In 1940, colectivele 
sportive de la sate reuneau, pe în
treg teritoriul U.R.S.S., aproxima
tiv 900 000 de iubitori a sportului. 
Azi, pentru a face o utilă compa
rație, o singură organizație sportivă 
sătească din R.S.F.S.R., anume 
„Urojai", numără în rîndurile sale 
peste 4 milioane și jumătate de 
mem bri.

Mișcarea sportivă din Uniunea 
Sovietică are astăzi o temeinică 
bază materială și organizatorică, 
lucru ce promite împlinirea acelui 
deziderat prețios, al includerii e- 
ducației fizice in viața fiecărei fa
milii. Există acum in țara sovie
telor orașe ca Severodonețk, Sala
vat, Novaia Kahovka și altele, care 
pot purta pe drept titulatura de 
„orașe ale sportului". Aproape în
treaga populație a acestor localități 
este legată nemijlocit de practica
rea sportului, toți locuitorii, tineri 
sau vîrstnici, își petrec timpul li
ber pe terenurile și bazele sportive. 
Exemplul acestor orașe tinere este 
urmat și de altele. Pe zi ce trece, 
mișcarea sportivă de mase din 
U.R.S.S. devine a întregului popor.

De la trimisul nostru special,
CONSTANTIN MACOVEI:

Echipele de gimnastică 
ale României In vădită 

inferioritate
Ora tîrzie Ia care s-a încheiat 

duminică seara concursul de gim
nastică de la Dessau, dintre echi
pele reprezentative ale R. D. Ger
mane și României, nu ne-au permis 
să furnizăm mai multe detalii asu
pra întrecerii la exercițiile liber a- 
lese. Avantajul net luat de echipele 
R. D. Germane la „impuse” le-a 
permis ca duminică să lucreze cu 
și mai multă dezinvoltură, să-și e- 
taleze și mai pregnant înalta cla
să, prezentîndu-ne exerciții de mare 
dificultate, executate cu multă de
cizie, siguranță și hotărîre — ceea 
ce a avut drept consecință o no
tare superioară, de altfel pe de
plin meritată. Aceleași cuvinte de 
laudă se cuvin și echipei mascu
line a gazdelor — foarte omogena, 
de un ridicat nivel tehnic, cu o deo
sebită forță fizică — care la ora 
actuală se poate număra printre 
cele mai bune din lume.

Ce au făcut echipele noastre în 
fața acestor adversari valoroși ? 
Revenindu-și oarecum după „șocul" 
din prima zi, fetele au lucrat du
minica mai aproape de valoarea 
lor reală. îndeosebi la paralele și 
sol. La sărituri, în schimb, au fost 
depășite net pentru că, din păcate, 
antrenorii noștri n-au observat pînă 
acum că gimnastele noastre frun
tașe nu știu pur și simplu să sară. 
La Dessau, de pildă, echipa noas
tră feminină a fost pusă în vă
dită inferioritate de reprezentativa 
R. D. Germane. La bîrnă, de ase
menea, exercițiile echipei noastre 
sînt depășite de nivelul internațio
nal, n-au nici dificultatea exerciți- 
ilor cu care se prezintă alte gim
naste, din alte țări și nici o 
compoziție adecvată. Cu sim
ple „plimbări” pe bîrnă, nu se 
poate spera să se obțină prea 
mult azi pe plan mondial. Poate 
că totuși diferența nu ar fi fost 
atît de mare în favoarea gazdelor, 
dacă unele gimnaste românce nu 
ar fi concurat mult mai slab de- 
cît ne așteptam. Ne gîndim, de 
pildă, în primul rînd la Rozalia 
Filipescu. situată pe ultimul loc 
In echipă, și Ia Rodlca Apâteanu, 
ultima avînd scuza că, înainte cu 
două zile de concurs, a fost bol
navă.

La masculin, doar Tohăneanu și 
Mihaiuc s-au ridicat la nivelul po
sibilităților lor cunoscute. Tînărul 
Mihaiuc, la prima lui selecționare 
în echipa reprezentativă, a con
firmat încrederea, cîștigînd solul 
cu 18,85 și îndeplinindu-și norm 
de maestru al sportului.

Rezultate tehnice : echipe : mas
culin R.D.G. 561.10, România 545.60 : 
feminin : R.D.G. 375.95, România 
363,45 p ; Individual compus femi
nin : Karin Janz 76,70, Erika Zuc- 
hold 76,65, Marianne Noak 74,85. E- 
lena Ceampelea 74,50, Marlta Bauer- 
schmldt 73,50, ute starke 73,40 ; In
dividual compus masculin : Peter 
Weber 112.90. Klaus Koste 112,50, 
Siegfried Fiille, 111,60, Werner Dol
ling 111,35, Gunter Beier 110U85, 
Tohăneanu 110,65.

înotătorul sovietic Semion Belitz 
Geiman a stabilit un nou record al
U.R.S.S. în proba de 400 m liber 
cu timpul de 4:08,0. Performanța lui 
Geiman, obținută într-un bazin de 
25 m, este superioară cu 4,3 sec. 
vechiului record unional.

Un nou record mondial la aruncarea 
discului — femei

SAO PAULO. în cadrul unui 
concurs atletic desfășurat la Sao 
Paulo, atleta vest-germană Liesel 
Westermann a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea discu
lui, cu performanta de 61,26 m. 
Vechiul record aparținea Tamarei 
Press (U.RS.S.) cu 59,70 m, stabi

(Urmare din pag. 1) 
lia, la Spor Ve Sergi Saray. Conform 
așteptărilor, voleibaliștii români au 
cîștigat ușor, cu 3—0 (7, 5, 8), în 58 
de minute. Întîlnirea a fost condusă 
de arbitrii Ozkilici (Turcia) și Szalay 
(Ungaria), care au avut o misiune 
ușoară. Antrenorii S. Mihăilescu și

lit la 11 august 1965, la Mos
cova.

★
• în „C.C.E.* la handbal fe

minin : Ferencvaros — Empor 
Rostock 7-4 (4-1). Returul, la 17 
noiembrie, la Rostock.

FI. Balaiș au dat indicația judicioasă 
ca jucătorii noștri să susțină întrece
rea într-un ritm lent, pentru a face 
economie de forțele atît de necesare 
meciurilor de marți și miercuri. Echi
pa română a respectat aceste indi
cații, dar, din păcate, a făcut și nu
meroase greșeli de tehnică, uneori 
foarte supărătoare. Au jucat Crețu, 
Ganciu, Udișteanu, Smerecinschi, 
Christiani și Szăcs, din rîndul cărora 
se cuvine a fi remarcați, pentru că au 
greșit mai puțin, Christiani, Udiștea
nu și Ganciu. Din echipa Italiei, ti 
menționăm pe trăgătorii principali Fe- 
gino, Nencini și pe ridicătorul Mes- 
cali.

In sala Selim Sirri Tarcan. din An
kara, reprezentativa feminină a 
României, participantă la turneul 
pentru locurile 9—15. a întrecut Sue
dia cu 3—0 (3, 0, 4), in 39 de mi
nute. Scorul ne scutește de comen
tarii. In această partidă, arbitrată de 

Orhan (Turcia) și Veuillemier (El
veția), au fost introduse în teren ini
țial Szekely, Florescu, Constantines- 
cu, Bogdan, Ștefănescu și Rebac, 
fiind folosite pe parcurs Baga și Po
pescu.

Alte rezultate: feminin, turneul
pentru locurile 1—8: Ungaria — 
Bulgaria 3—0 (12. 12, 11), R.D.C. 
— Olanda 3—1 (5, 15, —8, 5), 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 (12, 
12, 11), Polonia — Izrael 3—0 (2, 
2, 4), U.R.S.S. — Izrael 3—0 (7, 
1, 1) ; masculin, turneul 1—8 : Po
lonia — Iugoslavia 3—0 (7, 13, 12).

Turneul feminin pentru locurile 
1—8 se țncheie marți cu meciurile 
Polonia — U.R.S.S., Bulgaria — 0- 
landa. Cehoslovacia — Ungaria și 
R.D.G. — Izrael.

România utai are de jucat la băieți 
cu R.D.G. (ntarți). Ungaria (miercuri), 
iar la fete cu R.F.G. (marți) și cu 
Turcia (miercuri).

TURNEE DE ȘAH
TUNIS. Clasamentul după 15 run

de al turneului interzonal de șah de 
la Soussa (Tunisia) a fost întocmit 
anulîndu-se partidele disputate de 
Fischer, care s-a retras din concurs. 
Conduce Larsen cu 10</j puncte, 
urmat de Gligorici cu 10 puncte.

★
VENEȚIA. Turneul internațional 

s-a încheiat cu victoria lui Jan 
Donner (Olanda) cu 11 puncte din 
13 posibile. Petrosian a ocupat locul 
2—3, la egalitate cu Evans — 10 
puncte. Pe locurile următoare: Ja- 
nosevici și Pachman 8. Lengyel și 
Robatsch 7l/2 p, Tatai 6.
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