
SOSIREA DE LA MOSCOVA I
A DELEGAȚIEI DE PARTID 

SI GUVERNAMENTALE I
- I

A REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA |
care a participat la manifestările prilejuite |

Ide sărbătorirea celei de a 50-a aniversări

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Miercuri la amiază s-a Înapoiat în Capitală, venind de 

la Moscova, delegația de paTtid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, care, Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a 
Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și a 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a participat la mani
festările prilejuite de sărbătorirea celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,

Din delegație au făcut parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului Central al .......... .....
munist Român, conducătorul delegației, 
Maurer, membru al Comitetului Executiv, 
Permanent al C.C. al P.C.R., președintele 
Miniștri al Republicii Socialiste România, 
membru al Comitetului Executiv, 
P.C.R., 
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți to
varășii Chlvu Stoica, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Emil Bodnaraș, 
lescu-Mizil, Iiie Verdeț, 
Comitetului Executiv al 
al P.C.R., vicepreședinți 
stilului de Miniștri, membri al C.C. al P.C.R., ai Consi- 
Kului de Stat șl al guvernului.

Au fost de față, de asemenea, A. 
rul Uniunii Sovietice Ia București, 
sadei, precum șl Ivan Grîgorovici 
delegației Asociației de prietenie sovleto-române, și cos
monautul Pavel Popovici, care se 
noastră.

Un mare număr 
salutat cu căldură

Partidului Co
lon Gheorghe 
al Prezidiului 

Consiliului de 
Leonte Răutu, 

secretai al C.C. al 
Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Exe-

Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
membrî și membri supleanți ai 
C.G. al P.C.R., secretari ai C.C. 

ai Consiliului de Stat și ai Con-

V. Basov, ambasado- 
și membri ai amba- 
Kovali, conducătorul

află în vizită în țara

de bucureștenî, 
pe conducătorii

aflați pe aeroport, ’vii 
de partid și de stat.

Le plecarea din 
tovarășii L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, membru al Biroului Politic 
P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri 
N. V. Podgornîl, membru al Biroului Politic 
P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
U.R.S.S.,
P.C.U.S., N. A Tihonov, vicepreședinte al Consiliului de 
îdiniștri, miniștri, șefi de secție la C.C. al P.C.U.S., generali.

Au fost prezenți Teodoi Marinescu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Moscova, și membrii amba
sadei române.

Moscova, delegația a fost condusă de

al

C.C. al

al C.G.
al U.R.S.S., 
al 
Suprem al

A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al

I 
I

DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

ASTĂ-SEARĂ, LA FLOREASCA,

I Steaua debutează în „C.C.E.“ la baschet,
I 
I
I

întâlnind echipa Panathinaikos Atena
salaIa ora 19, tn 

baschetbaliștii 
debutează în ediția 
„Cupei campionilor 
jucînd eu valoroasa 

Atena.

Astăzi, 
Floreasca, 
la Steaua 
a Xl-a a 
europeni*, 
echipă Panathinaikos 
Este pentru a treia oară ctnd 
campionii țării noastre lntil- 
nesc In cadrul acestei compe
tiții o formație din Grecia. 
Precedentele confruntări au 
avut loc In 1958 (cu Paneli- 
nios Atena) și în 1959—1960 
(cu P.A.O.K. Salonic), de fie
care dată victoria revenind ju
cătorilor români. Acest lucru 
nu constituie însă un motiv 
de optimism exagerat pentru 
componenții Stelei, după cum 
rezultă și din declarația fă
cuta de antrenorul 
Constantin Herold:

„Succesul obținut 
natbinaikos asupra 
A.E.K. Atena, bine cotată pe 
plan international, 
despre valoarea 
campioni ai Greciei. Prezența 
lui Kolokitas (n.r.: coșgete- 
rul ultimului campionat euro
pean) est a un atu, dar sînt

emerit

de Pa- 
echipei

vorbește 
actualilor

convins că performanțele ate- 
nienilor sînt datorate și unei 
solide omogenități. De aceea, 
cred că avem de susținut două 
partide foarte dificile, din care 
sperăm însă să ieșim cu 
fruntea sus. Noi trebuie să 
acumulăm la București un a- 
vantaj substanțial, deoarece 
la Atena nu vom beneficia de 
aportul lui Novacek, aflat tn 
acea perioadă tn examene pen
tru definitivat".

In partida de astăzi, care 
va fi arbitrată de B. Stoicev 
(Bulgaria) și ©. 
(Iugoslavia), Steaua 
următorul lot (în 
sînt trecnl'e vîrsta 
mea) : Niculescu (35—1.79), 
Novacck (31—1,98), Nosic- 
vici (29—1,86), Savu (25— 
1,90), Barău (28—1.84), Di- 
mancea (26—1,77), Popa (26 
—1.86), Gheorghe (27—1.96), 
Tudâssy (24—1,91), Bulat 
(24—1.97), Gîmpeanu (28— 
1,95), Rusu (23—1.83).

Oaspeții, sosiți în București 
ieri dimineață, vor prezenta 
următorul lot; Kolokitas (22

—1,91), Panayotharakos (24 
—1,85), Polilis (25—1,86), 
Peppas (24—1,95), Haykalis 
(24—1,90), Krytzys (22—1, 
83), Vassilakopoulos (28— 
1,87), Lekakis (22—1,85), 
llagiantoniu (19—1,83), Kon- 
solas (19—1,90), Kazupis (20 
—1,78).
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Reprezentativele de handbal

juniori ale României

evoluează in R. D. G.
Ieri au plecat în R. D. 

Germană echipele (mascu
lină și feminină) de hand
bal juniori ale României, 
care vor susține în com
pania formațiilor similare 
ale țării gazdă cîte două 
partide. Primele meciuri se 
vor disputa vineri în ora
șul Gustrow, iar revanșele 
vor avea loc duminică la 
Schwerin.

Beloșevici 
va alinia 
paranteze 
și înălti-

AZI, ÎN NOCTURNĂ, PE REPUBLICII

Selecționata noastră divizionară întîlnește 
reprezentativa olimpică Sao Paulo

Astăzi este programat pe 
stadionul Republicii la lumina 
reflectoarelor (cu începere de

Toamnă tîrzie... Apa din bălți s-a răcit, peștele mușcă din ce în ce mai rar, dar pasio
nalii sportului cu undița țin totuși să-și încerce norocul—

la ora 17) un meci atractiv: 
selecționata noastră diviziona
ră primește replica reprezen
tativei olimpice a statului Sao 
Paulo. In perspectivă, un joc 
interesant între două formații 
cu stiluri diferite.

In vederea acestei partide, 
antrenorii Angelo Niculescu și 
Ștefan Onisie vor alinia ur
mătorul ,,11M: COMAN — I-
VĂNC.ESCU, DUMITRU NI- 
COLAE, G. DAN, MOCANU 
— GHERGHELI, DOBRIN, 
KOSZKA — NĂSTURESCU, 
CONSTANTIN, ION 10-
NESCU.

Iată și formația probabilă 
pe care o vor alinia fotbaliștii 
brazilieni : GETULIO — CLA
UDIO, ALMEIDA, GUASSI, 
ARNALDO — TIAO, GESSE 
—EDU. CHINA RENE 
(lit A), TONINHO.

Sâmbătă 11 noiembrie APARE
— I COTIDIANUL SPORTULUI 

românesc

in 4 pagini mari, bogat ilustrate 

în fiecare duminică: SPORTUL — MAGAZIN, 
cu reportaje, anchete, literatură sportivă, umor 

N.cf -n_ porfir $^>01*111.1

încadrat, de doi adversari, Alin Savu încearcă să arunce 
la cos. Faza s-a petrecut anul trecut cînd, în primul tur al 
„C.C.E.“, Steaua a eliminat pe campioana Austriei. (Steaua 
— Union Kuenring Viena 96—81 Ia București, 99—69 la Viena)

FinaJiștli campionatului 
publican de șah au avut 
o zi plină. Dimineața — 
luarea partidelor întrerupte, 
cfupă-amiază — runda a 5-a. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Trolanescu — Radovici ‘/s—'h, 
Buza —Zara 1—0, Drimer — 
Bartos */t—'h, Gheorghiu — 
Cioeîltca 'Is—Va, Nacht — 
Soos Vi—'h. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

UMBRE

„După cum
devine cazul“
Am pe masă cîteva dosare. Primul 

e venit din Medgidia și are ca antet 
numele Asociației sportive Cimentul. 
Cuprinde un proces verbal întocmit în 
19 august 1967 privind cazurile de 
indisciplină a doi jucători de fotbal 
— Ion Căpitan și Constantin Vîlsan, 
o adresă către F.R.F. în care se cere 
suspendarea pe viață a celor doi din 
activitatea sportivă oompetițională și 
cîteva declarații, pentru conformitate. 
Pentru edificarea cititorului, redăm ad- 
litteram conținutul urmi declarații, «pai -

Foto : A Neagu

are un nou lider
re- 
ieri
re-

Reluări : Fischer — Vaiș- 
raan 1—0, Segal — Nacht 
1—0. Troianescu — Soos 0—1, 
Buza — Reicher 1—0.

In fruntea clasamentului se 
găsește acum Buza cu 4 p. 1 
urmat de Trolanescu cu 3% 
p. Gheorghiu și Soos cu cîte 
3 p, Radovici. Ungureanu, 
Georgescu și Fischer cu cite 
2*/s (1) p.

ținînd jucătorului Emil Văileanu: „In 
ziua de 11 august 1967, eu și doi co
legi ai mei — Ion Căpitan și Constan
tin Vîlsan — toți trei angajați la fa
brica de ciment Medgidia, fiind trans
ferați de la secția cazane la cuptoare 
și noi nefiind de acord cu acest trans
fer, am făcut cereri de lichidare, cu 
care ne-am dus la serviciul organiza
rea muncii. Profitind de neatenția 
funcționarilor de acolo, am luat din 
biroul secretarului ștampila asociației 
sportive, aplicind-o pe mai multe hir
ta in alb, în scopul folosirii lor ca 
dezlegări. Surprinși însă asupra fap
tului am fost obligați să rupem hirti- 
ile și să părăsim biroul. Un moment 
mai tîrziu, colegul meu Vîlsan, profi
tind de neatenția celor din birou, a

NUȘA MUȘCELEANU

(Continuare în pag. a 2-a)



Echipa Dinamo I a cucerit „Cupa flacăra" ia marș
Pe aleile parcului Herăstrău din 

Capitală s-au desfășurat duminică 
dimineață întrecerile .Cupei Fla
căra' la marș. 35 de concurenți 
au luat startul în cele două pro
be din program. La juniori, pe 
distanta de 5 km, primul s-a cla
sat Silviu Odobasian (Dinamo), 
cronometrat cu 23:04,0. Pe locu
rile următoare : 2. C. Staicu, 3. 
Gh. Jugănaru, 4. C. Stan, 5. E. 
Dragu (toți de la P.T.T.). Pe echi
pe i 1. P.T.T. L Cursa de 15 km 
3 seniorilor a fost cîștigată de 
campionul balcanic Leonida Ca- 
raiosifoglu (Dinamo), cu timpul de

UN TÎNĂR 
CARE ÎNCEPE 

SĂ SE AFIRME; 

ILIE CIOCA
tînărul atletPentru

rapid ist Ilie Cioca, strun
gar la întreprinderea de 
prefabricate .Chitila', 
ultimele patru con
cursuri au însemnat tot 
atîtea prilejuri de bucu
rie. Să recapitulăm :

15 octombrie. Bucu
rești — cîștigător al 
concursului republican 
de probe neclasice în 
proba de 3000 m (8:22,2).

21—22 octombrie, Ba
cău 
3000 
5000 
nirii 
Cluj, 
a campionatului pe

— învingător la 
m obstacole și 

m în cadrul întîi- 
Bacău ■— Rapid — 
din etapa a fll-a 

e-

Ilie Cioca 
Mustață a 
de o sută 

chipe. Ambele rezultate (9.01,0 și, 
respectiv, 14:19,6) constituiau noi 
recorduri personale.

28 octombrie, Pitești — clasat 
al doilea la 3000 m obstacole, 
după Gheorghe Cefan, își întrece 
recordul personal cu încă 11,2 
sec ! Rezultatul de 8:49,8 se apro
pie de valorile

5 noiembrie, 
campionatul de 
pe distanta de 
vinge detașat

internaționale.
București — la 

cros al Capitalei, 
7 km el își în
țoli adversarii,

(Urmare din pag. 1) 
pus din nou ștampila in alb și 
ne-a dat și nouă cite un exem
plar pe care-l predau, acum, aso
ciației*.

în încheiere, eroul nostru dă 
asigurări : „Eu rămin pe mai de
parte la fabrica de ciment, luin- 
du-mi angajamentul...* — cu
noașteți probabil formulele unor 
angajamente I

Pentru lămurirea noastră, ce
rem relații la Medgidia. Primul 
interpelat, tov. Gheorghe Dumi
tru, normator la organizarea 
muncii :

— Ce a determinat mutarea 
celor trei de la o secție la alta 
și pentru ce nu le-a convenit 
schimbul ?

— A fost o măsură discipli
nară. Ei au uitat că fabrica nu 
iartă lipsa din producție și și-au 
prelungit, cu de la ei putere, 
concediul cu încă 9 zile, timp 
în care au încercat diferite aran
jamente de natură sportivă. Ten
tativele nu le-au reușit și s-au 
întors acasă. Deși trebuia să le 
desfacem contractele, noi i-am 
reprimit, repartizindu-i însă la 
o secție care solicită un volum 
sporit de muncă. Lucrul acesta 
nu le-a convenit; supărați, au 
părăsit fabrtca. Apoi au reve
nit...

...Bineînțeles, după ce au bă
tut la alte porți. O porție de la
crimi, asigurări de loialitate și 
fabrica și-a primit din nou fiii 
rătăcitori.

Cum însă aceștia nu știu ce 
înseamnă statornicia și nici pînă 
unde poate ajunge răbdarea 
omului, au început din nou să 
facă mofturi. își permiteau: ei 
erau așii echipei, iar echipa este 
j,inima" fabricai. De data asta, 
jocul șantajului n-a mai mers, 
astfel că ei au fost nevoiți să 
ceară lichidarea. Și, dacă au 
pornit-o cu lichidarea, măcar s-o 
lichideze definitiv ! Și cu asocia
ția ! Temîndu-se că nu vor primi 
imediat dezlegarea, au recurs la... 
fals.

Surprinși asupra faptului, răs
pund candid: „ne jucam". Li 
s-au luat... chibriturile și au fest 
sfătuiți să nu se mai joace cu fo
cul. Bar ei prinseseră voluptatea 
jocului și au mai încercat o 

1 h 09:05,0. Colegul său de club 
Vasile Ilie a sosit al doilea, după 
5 secunde, iar N. Maxim, V. 
Such și L. Stanciu (de asemenea 
de Ia Dinamo) au ocupat în a- 
ceastă ordine locurile 3—5. Pe 
echipe i 1. Dinamo I. în clasa
mentul general pe echipe, forma
țiile P.T.T. I șl Dinamo I au 
acumulat același număr de puncte, 
pentru atribuirea trofeului pus în 
joc fiind necesară tragerea la 
sorțL Au cîștigat dinamoviștii 
care au primit .Cupa Flacăra*.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp.

Ioneseu 
maeștrii 
și Nico-

viitoare
la

trece primul linia de sosire; 
rămas in urmă cu mai bine 
de metri! Foto: Ad.

printre care se numărau 
sportului Zoltan Vamoș 
lac Mustață.

La sfîrșitul săptămînii 
(19 noiembrie) va avea loc 
Pitești finala campionatului repu
blican de cros. Concursul care 
încheie sezonul atletic 1967 le 
poate aduce lui Ilie Cioca și an
trenorului său Gheorghe Stanei 
o nouă satisfacție.

AD. IONESCU

dată. De data asta au fost, to
tuși, precauți: și-au distribuit 
sarcinile — unul a păzit intră
rile, altul s-a întreținut cordial 
ou funcționarul din colț, iar al 
treilea a ștampilat.

Scara, Vîlsan și Căpitan jubi
lează. Sint liberi și au și satis
facția supremă : „I-am driblat !“ 
Văileanu face, însă, o criză acută 
de conștiință și, după o noapte 
de coșmar, demască a doua zi 
falsul și-și descoperă complicii.

E drept, ar fi fost și „dificil* 
de descoperit 1

„După cum
devine cazul"

Autodezlegîndu-se, și-au închi
puit, credulii, că sînt definitiv 
stăpîni pe situație, că nimeni nu 
va sesiza falsul lor.

Mai curios e faptul că aceștia 
intenționau să-și ofere serviciile 
tot unei echipe din Medgidia: 
I.M.U. Vizau afirmarea, saltul 
spre o categorie superioară. Dar 
asta nu printr-o confirmare valo
rică ci prin... ștampile în alb. 
Și... s-au ștampilat pe viață !

— V-au solicitat vreodată dez
legarea ? — mă adresez președin
telui asociației sportive, tov. Du
mitru Drăghici.

— La sfîrșitul campionatului 
trecut. Speculau situația! Echipa 
noastră era favorită in campiona
tul regional, cu șanse de promo
vare in C. Am pierdut barajul 
pentru că cei doi nu au vrut să 
ne ajute cu nimic. Din contră, au

La Cluj

0 interesantă dezbatere 
metodico - științifică

După consfătuirile organizate în 
acest an de către cabinetele meto
dico-științifice ale Consiliilor regio
nale pentru educație fizică și sport 
din Argeș, Banat, Brașov, Crișana, 
Dobrogea, Oltenia, a venit rîndul 
regiunii Cluj. Complexitatea temei 
abordate, „PREGĂTIREA SPORTIVA 
A COPIILOR ȘI JUNIORILOR®, a fă
cut ca și regiunea Bacău să se în
scrie ca organizatoare. Totodată și-a 
anunțat colaborarea Centru] sportiv 
experimental „Viitorul®.

Astfel, în zilele de n—12 noiem
brie a.c., în orașul Cluj, mai mulțl 
autori din București, Cluj, Bacău, 
Timișoara, Sibiu și Brașov își vor 
susține lucrările de studiu și cerce
tare referitoare Ia noutățile apărute 
în pregătirea sportivă a copiilor și 
juniorilor.

Fiind a doua consfătuire pe aceas
tă temă ce se, organizează la Cluj, 
este de așteptat că ea va avea un 
ecou mai mare, iar învățămintele 
vor fi și mai prețioase pentru prac
tică.

F etif ele-au
Junioarele de fa Școala sportivă nr. 2 au întrecut senioarele de la 

Dinamo și I.C.F., în campionatul Capitalei, categoria maeștri

La etapa pe Capitală a cam
pionatelor republicane de gimnas
tică pentru seniori și senioare ca
tegoria maeștri, o reprezentată a 
Școlii sportive nr. 2, Claudia Pan
delescu, s-a clasat pe primul loc la 
două aparate (bîrnă și sol), cîști- 
gînd astfel „individualul compus", 
în urma ei, gimnaste consacrate 
ca Viorica Țuțuianu, Cornelia Sav, 
Rodica Cheșa, Mariana Ilie și mul
te altele.

De subliniat totodată că și alte 
tinere reprezentante ale Școli! 
sportive nr. 2 — Elena Popescu, 
Ana Dragoșin, Luminița Cizer — 
au reușit să adiționeze puncte 
prețioase, în măsură să le aducă 
în primele 10 dintre concurente.

Acest frumos succes la indivi
duale a fost dublat și de puncta
jul pe care sportivele de la Școa
la sportivă nr. 2 l-au obținut la 
echipe, cel mai bun din concurs.

Performanța aceasta realizată de 
gimnaste junioare într-o competiție 
la nivelul senioarelor, vorbește 
despre felul cum se lucrează în 

făcut jocul adversarului. Nu-i in
teresa promovarea, ei intențio- 
nind să plece de la noi. Nu au 
fost sinceri față de echipă și 
față de colectivul fabricii care 
i-a adulat.

★
închid dosarul și reflectez. Am 

întîlnit atîtea moduri originale 
de a gîndi și acționa, însă pînă 
unde au ajuns „eroii" dosarului 
nu m-ar fi dus gîndul. Ce știu 
ei despre spiritul sportiv ? Co
rectitudine, conștiinciozitate, ab
negație, dăruire, spirit de sacrifi

ciu, respect! Cît am împrumutat 
ei din sport și au tradus în via
ță ? Nimic !

Deschid un alt dosar. Pare 
identic eu primul. Tot cu pro
ces verbal, cu adresă către F.R.F. 
și cu declarații pentru conformi
tate. Vine de la L T. Constanța 
și cere suspendarea pe viață din 
activitatea competâțională a jucă
torului Mihaj Soflete. Motive ? 
Iată-i fișa personală: absențe din 
producție șl de la antrenament, 
viață nesportivă, tip antisocial, 
transfug de la o asociație la alta, 
subtilizare de legitimație și fals. 
După ce s-a „autodezlegat", a._ 
evadat. „Nu mai știm nimic de 
el".

★
Ce fac oare sancționați! ? Dau 

un telefon la Medgidia.

Sîmbătă și duminică 
pe patinoarul artificial

Două jocuri de mare atracție între selecționatele 
României și Elveției

Nu există nici o îndoială asupra 
faptului că numeroși iubitori ai 
sportului din Capitală își vor rezer
va la sfîrșitul acestei săptămîni și 
un „spațiu* de timp pentru hochei. 
Motivul nu-i greu de bănuit. Sîm
bătă și duminică, de la ora 18, pe 
patinoarul artificial se dispută dubla 
întîlnire dintre selecționatele de ho
chei ale României și Elveției.

Cu acest prilej se va inaugura ac
tivitatea din actualul sezon de pe 
patinoar și, trebuie să recunoaștem, 
pentru această ridicare de corti
nă evenimentul este bine ales. Oas
peții — care sosesc vineri în 
București — alcătuiesc o echipă so
lidă, cu bune rezultate pe plan in

unele școli sportive — de ce nu 
în toate ? — și îndeosebi în Școa
la sportivă nr. 2. Profesoara Au
relia Bunea și colegele ei au mo
tive să fie bucuroase pentru acest 
rezultat de prestigiu. Dar, și da
toria de a nu se opri aici...

Iată și rezultatele tehnice :
FETE. Aparate. Sărituri: 1. E- 

lena Popescu (Șc. sp. 2) 17,55 p. ;
2. Cornelia Sav 'I.C-F.) 16,90 p. ;
3. L Frenkel (I.C.F.) 16,65 p. Bîr
nă : 1. Claudia Pandelescu (Șc- sp. 
2) 16,85 p. ; 2. Maria Măcicășan 
(Dinamo) 16,50 p. ; 3. Viorica Țu- 
țuianu (Dinamo) 16,20 p. Soi : Clau
dia Pandelescu (Sc. sp. 2) 18,60 p.; 
2. Luminița Cizer (Șc- sp. 2) 17,75 
p. ; 3. Viorica Țuțuianu 17,45 p. 
Paralele: 1. Rodica Cheșa (I.C.F.) 
18,10 p.; 2. Cornelia Sav (I-C.F.) 
17,60 p. ; 3. Viorica Țuțu
ianu 17,40 p. Individual compus : 
!■ Claudia Pandelescu 68,00 p. ; 2. 
Cornelia Sav (I.C.F.) 67,40 p.; X 
Rodica Cheșa (I.C.F.) 65,40 p.: 4. 
Elena Popescu 64,05 p. ; 5. I- Fren
kel (I.C.F.) 63,55 p.; 6. Ana Dra
goșin (Șc. sp. 2) 62,70 p. Echipe:

— Spune-mi, ce știi despre 
Căpitan ?

— Regretă, regretă amar, îmi 
răspunde președintele asociației, 
director adjunct la „Cimentul*.

Cred și eu. S-a lovit cu capul 
de pragul de sus. De-abia acum 
își dă seama că greșelile și mai 
ales cele repetate se plătesc 
amar.

— ...și cere să-l reprimim, își 
continuă informația tov. Dră
ghici.

— Și dv. ?
— I-am promis că dacă se re

întoarce la echipă îi retragem 
suspendarea pe viață și îl pe
depsim numai cu 2 ani.

Interesantă optică, într-adevărl 
Dacă jucătorul pleacă, deci da- 
că-1 pierdem, hai să-l desființăm : 
cerem suspendarea pe viață. Să 
ne țină minte! Dacă ne dă tîr- 
coale, schimbăm macazul: cerem 
mai întîi suspendarea... suspendă
rii și o înlocuim cu una mai ac
ceptabilă — 1 an sau 2; cînd 
vine un retur greu, înaintăm un 
memoriu, în care arătăm redre
sarea jucătorului, schimbarea sa 
radicală, exprimîndu-ne în înche
iere convingerea că numai astfel 
de elemente conștiincioase pot 
duce mai departe steagul glorios 
al fotbalului nostru. Când primim 
aviz favorabil, strigăm: ura l

★
Dacă ați aflat, cumva, unde se 

ascunde Evadatul (Mihai Soflete 
de la L T. Constanța), care are 
suspendare pe viață, spuneți-i să 
se reîntoarcă acasă și să facă o 
serenadă asociației, că intransi
gența ei se va topi lesne. Chiar 
dacă regulamentul prevede sanc
țiuni drastice pentru greșeli ca. 
cele arătate, îl mai aducem noi 
puțin din condei. Noi, pentru ai 
noștri I După cum devine ca
zul 1 

ternațional, a cărei amplă prezentare 
o vom face mîine, prin intermediul 
colegilor noștri de la ziarul „SPORT 
ZORICH*. Cît privește pe jucătorii 
români, aceștia au debutat promiță
tor, realizînd două prețioase victorii 
în deplasare asupra reprezentativei 
Italiei. Reîntorși de la Milano, ho- 
cheiștii noștri au efectuat ieri după 
amiază un prim antrenament, înain
tea căruia am putut sta cîteva mi
nute de vorbă cu antrenorul MIHAI 
FLAMAROPOL. EI ne-a declarat că 
în aceste partide echipa a dat de
plină satisfacție și că din acest mo
tiv așteaptă cu încredere jocurile cu 
Elveția.

crescut!...
1. Școala sportivă 2, 314,75 p.; 2. 
Dinamo 304,70 p. ; I.C.F. 279,65 p.

BĂIEȚI. Aparate. Sol: 1. M. 
Lisovschi (I.C.F.) 17,75 p. ; 2. N. 
Bercă (Dinamo) 15,55 p.; 3. C. Bă
lan (Dinamo) 15,50 p- Cal: 1. M. 
Lisovschi 17,05 p. ; 2. C. Bălan 16,50 
p.; 3. N. Bercă 11,25 p. Inele : 1.
M. Lisovschi 17,45 p.; 2- N. Bercă
17,25 p. ; 3. C. Bălan 17,15 p. Să
rituri : 1. M. Lisovschi 17,80 p ;
2. N. Bercă 17,55 p. ; 3. C. Bălan 
17,05 p. Paralele ; 1. M. Lisovschi 
17,45 p. 2. C. Bălan 17,25 p.; 3.
N. Bercă 13,50 p. Bară : 1. C. Bă
lan 17,80 p. ; 2. M. Lisovschi 17,60 
p. ; 3. N. Bercă 17,30 p. Individual 
compus : 1. M. Lisovschi 105,10 p ; 
2. C. Bălan 101,25 p. ; 3. N. Bercă 
82,40 p. Echipe : Dinamo 242,60 p-; 
2. Institutul de cultură fizică 
222,15 p.

După cum se poate vedea din 
rezultate, Ia băieți lupta s-a dat 
între „trio"-ul Lisovschi-Bălan-Ber- 
ca, în care reprezentantul I.C.F. 
a fost de departe cel mai bun. 
(t.st.)

Lotul național 
pentru Balcaniada 

femininâ
Zilele trecute a fost alcătuit lotul 

național de haschet feminin, în ve
derea participării Ia cea de ■ V-a 
ediție a campionatului balcanic. Din 
lot fac parte Cornelia Gheorghe-Ta- 
flan, Sanda Dumitrescu, Ecaterina 
Vogel, Ileana Chită, Gabriela Vartep- 
niuc-Ciocan (Politehnica București), 
Octavia Bițu, Gabriela Nicola 
(Rapid București), Hanelore Spiri
don (Voința București), Suzana 
Szabados, Floarea Trandafir, Rose- 
Marie Milialca (I.C.F.), Ildiko 
Horvath (Universitatea Cluj), Ildiko 
Sipos (Armata Cluj), Viorica Balai 
(Școala sportivă Satu Mare), Ange
lica Tita (Progresul București) și 
Octavia Simon (Voința Brașov).

Antrenorul S. Ferencz ne-a decla
rat că lotul nu este definitiv, el pu
țind suferi modificări în funcție de 
forma manifestată de jucătoare în 
cursul meciurilor din campionatul 
național.

Campionatul balcanic se va des
fășura între 22—24 decembrie, în 
localitatea Ifaskovo din Bulgaria, cu 
participarea reprezentativelor Bulga
riei (cîștigătoare a celor patru edi
ții precedente) Iugoslaviei și Româ
niei.

Politehnica București - 
Voința București (f) 56-43

Politehnica București a susținut a- 
seară, în sala Florcasca, ultima veri
ficare dinaintea plecării la Ankara, 
unde va întîlni sîmbătă seară echipa 
Ghazi Egiiim, în cadrul „C.C.E.“ la 
fete.

Campioanele României au întîlnit în 
formația Voința (meciul s-a disputat 
în cadrul etapei a IV-a a diviziei A) 
un adversar dificil, care a luptat cu 
energie pentru un rezultat cît mai 
bun. Victoria a revenit Politehnicii ou 
scorul de 56—43 (30—18), după o 
întrecere în care am remarcat în pri
mul rînd buna organizare a contra
atacurilor învingătoarelor.



în meci amical

F.C. Argeș - F.C. Karl Marx Stadt Am aflat, 
vă informăm

3-0 (1-0)
PITEȘTI, 8 (prin telefon). — Deși 

amicală, partida dintre echipele 
j Șt G. Argeș și F. C. Karl Marx 
1 Stadt a îmbrăcat de la primele 

minute caracterul unei dispute 
Oficiale. Acest lucru s-a văzut 
din dinamismul imprimat jocului 
și, mai ales, din insistența cu 
care ambele formații au creat 
faze de gol sau acțiuni rapide

Fază din meciul, F. C. Argeș — 
F.G. Karl Marx Stadt, disputat in 
R, D. Germană. (Rezultat: 1—0 

pentru Karl Marx Stadt)

Foto: KARL WAGNER — 
Karl Marx Stadt

Un 0-1 care poate crea o falsă impresie
Este dificil de tras concluzii 

categorice numai după o singură 
evoluție •« olimpicilor de la Sao 
Paulo, adversarii de azi ai lotu
lui nostru care se pregătește în 
vederea meciului cu R. D. Ger
mană i cu atît mai greu cu cît 
este vorba de o formație tînără, 
alcătuită din jucători sub 20 de 
ani și lipsită, în general, de ex
periență competițională.

Și, totuși, cîteva aprecieri se 
impun, întrucît s-ar putea ca acel 
0—1, înregistrat marți la Con
stanța, să prilejuiască și unele 
false impresii în stare să afecteze 
potențialul selecționabililor noștri 
în jocul de azi. Trebuie spus, 
mai întîi, că fiecare dintre cei 
14 jucători folosiți s-a arătat un 
demn reprezentant al valorosului 
soccer brazilian: supli, mobili, 
actualele speranțe ale fotbalului 
din Sao Paulo au demonstrat, 
dacă mai era nevoie, avansate 
cunoștințe tehnice — condiție 
fără de care nu se poate ajunge 
In marele fotbal: pase, un-doi- 
uri, preluări cu capul, cu piep
tul, toate efectuate ÎN VITEZA. 
Ca să fie, parcă, mai clară dis
tincția între tehnica cu caracter 
utilitar, și aceea „pur demonstra
tivă", bună numai pentru smuls 
aplauze gratuite.

Cu cine să începem evidenție
rile ? Cu Edu (un altul decît 
acela care a făcut parte din lo
tul brazilienilor la ultima ediție 
a C.M.). o aripă dreapta (în ge
nul lui Jalr) despre care se va 
vorbi mult ? Cu fundașul central 
Guassl, care, nu de mult, într-o 
partidă de campionat l-a anihilat 
pe marele Pele ? Cu fundașul 
dreapta, Claudio ? Cu mijlocașul 
Tiao ? Cu aripa stingă Toninho ? 
Fiecare întrunește atributele cu
noscute ale fotbaliștilor sud-ame- 
ricani, fiecare este o personali
tate în devenire. Toți aceștia, îm
preună cu restul coechipierilor, 
alcătuiesc o formație, e drept, 
încă insuficient omogenizată, dar 
conștientă de posibilitățile ei. 
Demn de reținut, fiind vorba de

și derutante. Meciul a plăcut ce
lor prezenți, cu atît mai mult cu 
cît și nivelul tehnic al jocului a 
fost mai mult decît mulțumitor, 
așa încît se poate spune că s-a 
prestat un fotbal de calitate.

Piteștenii au confirmat forma 
bună dovedită în ultimele jocuri 
din campionat în partida cu fot
baliștii germani, ei au dominat 
teritorial, reușind faze de mare 
spectacol. Și dacă ne gîndim că 
din formația de bază au lipsit 
Coman, Barbu și Dobrin — che
mați în lot — victoria apare cu atît 
mai prețioasă. în ciuda faptului 
că oaspeții au aplicat un marcaj 
strict, om la om, ei nu au putut 
totuși stăvili incursiunile inimo
sului Jercan, ale lui Kraus și 
Nuțu, bine ajutați din spate de 
Olteanu și Ioniță.

Golurile au fost marcate în or
dine de Kraus (min. Bl), Jercan 
(min. 48) și Feister (autogol — 
min. 57). Dintre fotbaliștii care au 
evoluat cu acest prilej am re
marcat pe Kraus, Jercan, Ilie Sle- 
lian și Olteanu, (F. C. Argeș) și 
pe Lienemann, Hambed, A. Miil- 
ler și Sorge (F. C. Karl Marx 
Stadt).

Arbitrul Al. Toth (Oradea) a 
condus bine următoarele forma
ții t

F. C. ARGEȘ : Stan — I. Po
pescu, Păciulete, IUe Slelian, Ivan 
— Ioniță, Olteanu (Prepurgel din 
min. 66) — Nuțu (C. Radu din 
min. 38), Țurcan, (Eftimie din min. 
76), Kraus, Jercan (Țîrcovnicu din 
min. 83).

F. C. KARL MARX STADT: 
Hambet — Riidrich, A. Miilier, P. 
Miiller (Weikert din min. 77), 
Feister — Kreul, Schuster — 
Steinman, Sorge, Posseit, Liene- 
mann.

A, MOMETE și I. UDRESCU — 
corespondenți

o echipă tînără, este calmul cu 
care rezolvă, în apărare, situații 
dintre cele mai dificile, dezin
voltura cu care combină la mij
locul terenului (numai atît cît 
trebuie), tempo-ul ridicat și te
nacitatea cu care operează în 
zona de finalizare. Numai că, 
deșt și-au creat ocazii de gol, 
fotbaliștii de la Sao Paulo s-au 
dovedit inabili în a le fructifica, 
ratînd de două-trei ori din po
ziții favorabile, de la numai 5-6 
metri. Este, desigur, o defecțiune 
esențială în jocul oricărei echipe, 
meritînd însă circumstanțe ate
nuante în cazul tinerilor de la 
Sao Paulo.

Cam atît, deocamdată, înaintea 
partidei pe care selecționata bra
ziliană o va susține azi în com
pania selecționatei noastre divi
zionare.

G. NICOLAESCU

CUM SE PARTICIPĂ LA TRAGEREA AUTOT
Au mai rămas numai cinci zile 

pînă la Închiderea vînzării biletelor 
la tragerea autoturismelor LOTO din 
14 noiembrie, la care se atribuie ne
limitat autoturisme (Renault 16, 
Skoda 1000 M.B., Fiat 850, Trabant 
601) și premii de cite 75.000 lei (cu 
autoturisme la alegere dintre cele 
patru tipuri acordate la categoriile 
I—IV și diferența în numerar).

La această tragere se participă cu 
următoarele feluri de bilete:

Seria A de 2 lei, cu care se par
ticipă numai la extragerea a XX-a 
(faza a IV-a) = 4 numere.

Seria G de 10 lei, cu care se par
ticipă la cele 5 extrageri (a XVI-a— 
a XX-a) ale fazelor a IlI-a și a 
IV-a = 20 numere.

Seria F de 20 lei, cu care se par
ticipă Ia cele 10 extrageri (a Xl-a— 
a XX-a) ale fazelor a 11-a, a Ill-a 
și a IV-a = 40 numere.

Seria K de 40 lei, cu care se par

DATELE JOCURILOR STEAUA — 
VALENCIA

Au fost stabilite datele defini
tive Ia care se vor disputa întîl- 
nirile dintre cele două echipe, 
contînd pentru „Cupa Cupelor', 
lată-le ; 30 noiembrie la Valencia 
si 14 decembrie la București.

SATMAREANU — INDISPONIBIL
în cursul zilei de marți am a- 

flat că fundașul echipei Steaua, 
Sălmăreanu, este bolnav. Din acest 
motiv el nu figurează în lotul 
selecționatei noastre divizionare, 
și se pare că va lipsi și dumi
nică din formația Steaua, în me
ciul pe care aceasta îl susține la 
Cluj.

„CUPA SPERANȚELOR" LA 
SIBIU

Secția de învățămînt a Sfatului 
popular al orașului Sibiu, în co
laborare cu Școala sportivă din 
localitate, organizează, cu începe
re de vineri 10 noiembrie, o com
petiție fulger, dotată cu „Cupa 
Speranțelor", în scopul depistării 
și selecționării elementelor talen
tate la fotbal. Pînă în prezent, 
s-au înscris 15 echipe, reprezen- 
tînd clasele a IX-a din licee și 
clasele anilor I din școlile profe
sionale de ucenici din Sibiu. 
Competiția se va desfășura sistem 
eliminatoriu, în meciuri de 2 re
prize a 30 de minute. Comisia o- 
rășenească de fotbal va asigura 
arbitrii și terenurile de joc. (I. 
lonescu — coresp.).
RAPID — ÎNVINGĂTOARE ÎN 

MECIUL AMICAL DE IERI
După cum am anunțat, ieri a 

avut loc în Giulești un meci a- 
mical în care s-au întîlnit Rapid și 
Electronica Obor. Victoria a re
venit feroviarilor cu scorul de 
4-1 (3-1) prin punctele înscrise de 
Bungău (2 — unul din 11 m) și 
Bădoi (2).

OBSERVATOR DIN R.D.G. LA 
BUCUREȘTI

Astăzi după-amiază, la întîlni- 
rea dintre selecționata divizionară 
și reprezentativa olimpică Sao 
Paulo, va asista și antrenorul 
Hans Wolf, care a fost trimis de 
federația din R.D.G. să urmă
rească jocul fotbaliștilor români.

IMPRESII DE LA MECIUL 
VALENCIA — REAL (2—0!)
Antrenorul echipei Steaua, 

Ștefan Covaci, a urmărit dumini 
că, la Valencia, meciul dintre e- 
chipa cu același nume și renu
mita formație madrilenă Real, în
cheiat cu scorul de 2-0 (0-0)
pentru gazde, prin punctele în
scrise de Paguito și Claramunt. 
Iată ce a declarat Ștefan Covaci: 
„Valencia este o echipă excelentă. 
Majoritatea jucătorilor sint tineri 
și au o bună pregătire tehnică, 
tactică și fizică. Victoria lor în 
fața Realului a fost pe deplin me
ritată. O impresie bună mi-au lă
sat brazilianul WALDO, care are 
un șut necruțător, PAOUITO, un 
tehnician desăvirșit, și portarul 
ABELARDO. în fața lor și a co
echipierilor lor, echipa noastră va 
fi supusă unui examen sever".

ticipă la cele 20
XX) ale celor 4 faze 
numere.

Seria J de 60 lei, < 
ticipă Ia toate cele 
(1—XXI) * ale celo 
V) = 85 numere.

Procurați-vă din tii

PREMIILE ÎNTREGI
DE LA TRAGEF 

DIN 3 NOIEM1

Categoria I 2 vâri 
49.406 lei ; Cat. a I‘ 
lei și 9 a 7.058 lei; 
125 a 1.134 lei și 197 
teg. a IV-a 625 a 29 
73 lei ; Categ. a V- 
lei și 1.346 a 53 lei.

PRONOEXPRES NR. 45 Dlw 
8 NOIEMBRIE 1967

EXTRAGEREA I.

Noutăți din fotbalul brazilian
în holul hotelului „Ambasador" am stat de vorbă cu domnul 

Octavio Braga, conducătorul echipei olimpice a stalului Sao Paulo, 
care a venit în turneu în țara noastră. Octavio Braga a avut ama
bilitatea să răspundă întrebărilor noastre, punîndu-ne în îața unor 
aspecte actuale, deosebit de interesante, din fotbalul brazilian.

— Ce definește în prezent fot
balul brazilian ?

— Un efort generai de reorgani
zare. Eșecul din Anglia ne-a obli
gat să revizuim sistemul nostru de 
organizare și de antrenament.

— A trecut mai bine de un an, 
dar se pare că rana infringe- 
rii nu s-a cicatrizat..,

— Dacă intuiți exact ce înseamnă 
fotbalul pentru Brazilia, nici nu 
trebuie să vă mire. în orice caz, la 
Liverpool, n-a fost adevăratul nos
tru fotbal. Dar nu-i mai puțin a- 
devărat că și pînă la data aceea, 
călăuziți numai de steaua succesu
lui, rătăcisem oarecum drumul. Să 
mă explic. Fotbaliștii noștri au cea 
mai bună tehnică. Noi nu-i învă
țăm pe copii să joace fotbal. Dar 
pentru ei, mingea e cel mai firesc 
obiect de joacă, oriunde e un mic 
teren liber ; la școală, pe străzi, 
pe plajă, în curțile caselor. Dex
teritatea lor sporește brusc, bazată 
pe niște indiscutabile calități native. 
De aceea, avem sute de jucători 
capabili de toate jongleriile ima
ginabile. Cu avansul de tehnică (și 
din punct de vedere tactic am fost 
aproape mereu în avangardă) am 
învins ani de zile, dar am ajuns să 
avem un tip d5 jucător fragil, lip
sit de forță și de rezistență fizică. 
Fotbalul european a urmat alt curs. 
Apărări aglomerate și mai dure, 
marcaj mai sever, ciocniri violente, 
luptă corp la corp. N-am sesizat la 
timp această tendință, accentuată 
mai ales după 1962; și cînd rafina
mentul nostru, lipsit de vigoare, s-a 
ciocnit cu ea — am pierdut. Deficitul 
de pregătire atletică constituie sin
gura lacună a fotbalului brazilian.

— Cum veți lupta împotriva 
ei ?

— Prin restructurarea concepției de 
antrenament. Jucătorii au și înce

Triunghiul brazilian în acțiune. Fază din meciul Brazilia — 
Ungaria, disputat în turneul final al C.M. de fotbal

put să fie supuși la eforturi mal 
mari ; alimentația și regimul de 
odihnă vor fi ameliorate și strict 
controlate. Primele echipe ale clu
burilor au început să stea trei zile 
pe săptămînă în cantonament. Supra
vegherea medicală va viza aspecte 
mai profunde.

— Ne-ar interesa cum intențio
nați să vă pregătiți pentru ma
rile competiții viitoare ?

— Fie-mi, mai întîi, îngăduită o 
mică divagație. Fiecare stat al Bra
ziliei are federația și campionatul 
său de fotbal. Cea mai puternică 
și mai bine organizată mi se pare 
a fi cea a statului Sao Paulo. Poate 
și fiindcă sînt unul dintre condu
cătorii ei. Avem 400 000 de jucători 
legitimați și 660 de cluburi.

— Cîți fotbaliști sînt în toată 
Brazilia ?

— N-a făcut nimeni acest calcul. 
Ar fi și foarte dificil. Multiplicați 
Imaginea cifrică a fotbalului din 
Sao Paulo cu 23 (n.n. numărul sta-

Rubrtcâ redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport. » 

telor și al federațiilor) și veți obține 
o imagine sintetică, dar aproxima
tivă. In fiecare club există eșalonul 
aspiranților, jucători între 17—20 de 
ani. în plină evoluție, care n-au 
încheiat deocamdată contract pro
fesionist. în prezent, din grupul a- 
cestora, cluburile și-au alcătuit cîte 
o așa-zisă echipă preolimpică. Pen
tru ele s-a organizat și un campio
nat, iar prin selecții succesive s-a 
alcătuit echipa olimpică a statului 
respectiv. în a doua etapă, selecțio
natele statelor vor juca între ele, 
prilej de selecție pentru alcătuirea 
echipei olimpice, care va repre
zenta Brazilia în Mexic. în Româ
nia, am venit cu echipa olimpică 
a statului Sao Paulo. Și echipele 
altor state sînt sau vor fi trimise 
în străinătate pentru rutinarea ju
cătorilor. Se studiază și posibilitatea 
înființării unui campionat națio

nal, ca modalitate competițională în 
vederea pregătirii noastre pentru 
viitoarea ediție a campionatului mon
dial.

— Ce tactici domină în prezent 
fotbalul brazilian și dacă se simt 
tendințe inovatoare ?

— 1-4-2-4 și 1-4-3-3 (ultima fiind 
formula cea mai defensivă întîlnită 
la noi). Libero, betonul și toate 
celelalte tendințe de mutilare de
fensivă a jocului de fotbal n-au nici 
o șansă să prindă rădăcini în Bra
zilia, unde cea mai mare parte a 
publicului vede în fotbal un fel cîa 
balet sportiv. Cred că tot din Bra
zilia vor țîșnl și pe viitor noutățile 
tactice. In această direcție se și sim
te ceva, greu definibil încă. Ar fi, 
în mare, vorba de o amalgamare a 
principiilor lui 1-4-2-4 și 1-4-3-3.

— Care sînt echipele „en-vo
gue” ?

— în campionatul statului Sac 
Paulo : Santos, F. C. Sao Paulo și 
Corintians, iar la Rio, Botafogo șt 
Flamengo, în timp ce Fluminense

are un mers oscilant, iar Vasco dă 
Gama trece printr-o criză serioasă.

— Santo* a revenit pe primul 
plan ?

— O spun fără ezitare. E din nou 
o mare echipă. Și aceasta se dato- 
rește în primul rînd formei lui Pele, 
iarăși irezistibil și extrem de e- 
ficace. „Regele Pele“ a reînviat. 
Situația sa familială este excelentă 
a regăsit integral vechiul său gust 
pentru fotbal.

— Ce face în prezent Feola ?
— Zdruncinat de inamicițiîle de

clanșate împotriva lui, nu mai an-, 
trenează. Este administrator al clurt 
bului F.C. Sao Paulo.

— Pe cine considerați a fi cel 
mai bun antrenor din Brazilia T

— Am o convingere în acest sens. 
Dar, deși sînt la 15 000 de kilome
tri de țară, tot s-ar auzi în Brazi
lia despre declarația mea. Știți că 
antrenorii sînt chiar mai sensibili 
decît femeile între două vîrste. Și 
n-aș vrea să intru în conflict cu ei.

— In ce termeni s-ar putea 
vorbi despre generația fotbaliș
tilor tineri ?

Noua pleiadă de jucători bra- 
promite foarte mult. Peste 

ii va fi cel puțin tot așa de 
?a și generația Didi, Garrincha, 
a Santos, Zito, Zagallo și cei» 
BTCAMPEO. S-au ridicat în 

a vreme apărători excelențL 
de înaintași o resimțim șt 

îtr-o oarecare măsură. Tocmai 
jea se duce o adevărată cam- 
pentru pregătirea atacanților. 
ite acestea Edu, Tostao, Pa- 

cîteva nume necunoscute îa 
încă, Dirceu Lopez, Piazza, 

o, Leiva, Carlos Roberto șl 
toți tineri, sînt excelent do- 
itru ofensivă și vor fi, cred, 
i de mare virtuozitate.
Sperați să vă revanșați la 

pionatul mondial din 1970 ? 
nt convins.

Ce impresie v-a făcut Ro- 
inia ?
isimt o sinceră îneîntare. Totul 

pare revelator, de la genti- 
oamenilor, la noile cartiere 

orașului, de la afinitățile de 
a și cultură, la pasiunea româ- 

»r pentru fotbal.

Interviu realizat de

ROMULUS BALABAN



Trimisul nostru special la Istanbul, C. FAUR, ne transmite

ECHIPELE U.R.S.S. AU CUCERIT TITLURILE I

ASTA-SEARA,
IN LOCALITATEA WESEL

România
DE CAMPIOANE ALE EUROPEI R F. a Germaniei

• REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI S-AU COMPORTAT SLAB Șl AU 
OCUPAT LOCURILE V (MASCULIN) Șl IX (FEMININ) • IERI, 

ROMÂNIA—UNGARIA (M) 3—1, ROMÂNIA — TURCIA (F) 3—0
La Izmir s-a încheiat întrecerea 

pentru cucerirea titlului de campi
oană a Europei la fete. în partida 
decisivă, selecționata U.R.S.S. s-a 
dovedit cea mai bună. dispunînd 
categoric de echipa Poloniei : 3—0
(7, 10, 10). Este pentru a șasea oară 
cînd voleibalistele sovietice se cla 
sează pe primul loc 
Iată, de altfel, ordinea 
melor opt echipe :

la box Posesorul „Ghetei de argint11
tnfringerea suferită de reprezen- 

taiiva masculină a României în fața 
echipei R. D. Germane a produs» 
desigur, multă amărăciune în rîndui 
amatorilor de volei din țară. care 
așteptau ca sportivii noștri să aiba 
mult doritul reviriment. Acest 
lucru nu s-a petrecut însă ; dimpo
trivă, voleibaliștii români au practicat 
un joc extrem de slab, departe de 
valoarea lor reală, părînd obosiți 
psihic și fizic. Au fost înregistrate 
greșeli de debutanți î numeroase de; 
pășiri ale liniei de centru, mingi 
trimise în plasă sau în tribune. Cît 
privește întocmirea formației, s-a 
încercat totul, dar cînd a corespuns 
un jucător, nu a corespuns altul, 
iar cînd au evoluat toți bine, acest 
lucru nu a durat decît... două-trei 
minute.

învingătorii nu s-au prezentat nici 
ei in formă corespunzătoare, dar 
au dovedit resurse fizice mai mari, 
concretizate printr-un atac mai vi
guros și fără fluctuațiile manifestate 
de echipa noastră.

Partida a durat 97 de 
fosi bine arbitrată 
(Italia), secondat 
(Polonia).

1. U.R.S.S.
2. Polonia
3. Cehoslovacia
*. R. D. Germană
5. Ungaria
6. Bulgaria
7. Olanda
8. Izrael

de 
de

minute și a
Catanzarro 

Zwierzanskl

★
Tn ultima parlidă 

dru) campionatului _____
baliștii români eu învins echipa Un
gariei cu 3—1 (5. —11, 13. 8), cla- 
sîndu-se pe locul V. In acest meci, 
sportivii noștri au arătat mai multă 
ambiție și au făcut eforturi sub 
toate aspectele. Este drept, însăj 
es au întîlnit o formație care a ma
nifestat multă oboseală și, în plus, 
era și descurajată de pierderea ori
cărei șanse de a ocupa locul 
Acesta a revenit Poloniei, care s-a 
calificat pentru turneul olimpic din 
Mexic,

Poziția a cincea în ierarhia euro
peană nu ne satisface și» indiferent 
de scuzele care se vor aduce, con
siderăm că echipe României, cam
pioană în 1963. nu și-a apărat pres
tigiul pe care-1 avea.

Tot în turneul pentru locurile 1—8, 
Iugoslavia a dispus de Italia cu 
3—0 (12, 7, 11), iar R.D.G. de Polo
nia cu 3—1 (9, —5, 7, 15). în partida 
decisivă pentru cucerirea titlului de 
campioană a Europei, U.R.S.S. e în
vins Cehoslovacia cu 
—10, 10).

CLASAMENT

susținută în ca- 
european, volei-

m.

3—2 (7, 13. —15.

final

telefon). Reprezen- 
Românieî a sosit

cla
ia europene, 
finală a pri-

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
3
2
1
O

0
1
2
3
4
5
6
3

21— 0
18— 7
17— 7
13—10
11—13

6—ÎS
6—18
0—21

14
13
12
11
10

9
8
1

★
In turneul feminin .

9—15. România a Învins Turcia
2), ocupînd tocul I

pentru locurile 
cu 

3—0 (1, 0, 2), ocupînd locul I în 
grupă și IX tn clasamentul gene
ral. Este cea mai slabă performanță 
obținută vreodată de o echipă româ
nă masculină sau feminină la o a- 
semenen competiție, fapt care nu 
face cinste voleibalistelor noastre.

Alte rezultate î Italia — Belgia 3—0 
(7, 10, 8). Elveția — Suedia 3—1 
(11, 9, —11, 10). Clasament final :
9. ROMANȚA 12 p, 10. R.F.G. 11 p, 
11. Italia 10 p, 12. Turcia 9 p, 13. 
Elveția 8 p, 14. Belgia 7 P, 15. Sue
dia 6 p.

WESEL (prin 
tativa de box a 
luni cu avionul la Dfisseldorf, iar do 
acolo, cu un autocar, în localitatea 
Wesel, unde joi seara va disputa pri
mul meci cu selecționata R.F. a Ger
maniei. Partida dintre pugiliștii ro
mâni și cei vest-germani este aștep
tată cu mare interes, toate biletele 
de intrare la „Sporthalle" fiind epu
izate de mult.

Joi dimineață, la hotelul Calland 
se va face cîntarul șî ședința tehni
că. Este aproape sigur că vor urca 
treptele ringului următorii 
Gruiescu—Freistadt; 
Iliescu—Seemann ;
Ant'oniu—Puzicha ; Ghiță—Kottisch 
Covaci—Jarmerț
Monea—Wick ; Mariuțan—Renz.

Meciurile vor fi arbitrate de Mi
hai Voiculescu, Victor Vasiliu. Ilens- 
ler, Dinslaken (R.F.G.) și Pratlong 
(Franța), ca neutru. Cea de a doua 
întîlnire dintre reprezentativele Ro
mâniei și R.F. a Germaniei va avea 
loc «îmbată, In localitatea Wiesba
den.

In fiecare an se înmînează „Gheata 
de argint" celui mai bun fotbalist al 
R.D. Germane. Trofeul este oferit 
revista „FUSSBAE WOCHE", 
urma unui referendum întreprins In

de
In

boxeri >
Gîju—Bacher 

Bădoi—Meindl

Manole—IlBrnig ;

ȘTIRI • REZULTATE

rindul cititorilor. Anul acesta, la în
trebarea pusă de redacție: „Care a 
fost cel mai bun fotbalist al R.D. 
Germane tn 1967 ?“ au răspuns nu 
mai puțin de 17 000 de cititori, prin- 
fre care numeroși antrenori și ziariști 
sportivi.

în urma răspunsurilor primite, 
„Gheata de argint1* a revenit lui 
Dieter Erler, jucător In echipa cam
pioană F.Q. Karl Marx Stadt ți ti
tular în selecționata R.D. Germane. 
El a cucerit detașat trofeul, obținînd 
cn 50 la sută mai multe voturi decît 
cel de al doilea clasat, Hening Fren- 
zel de Ia F. G. Lokomotiv Leipzig.

Maestrul sportului Dieter Erler s-a 
născut la 28 mai 1939, a îmbrăcat 
de 43 de ori tricoul echipei națio
nale a R.D.C. și este considerat 
dintre cei mai buni mijlocași ai 
sale.

Pe Dieter Erler (1,78 m, 70 
spectatorii bucureșteni ti vor 
noaște cu prilejul întîlnirii pe
echipa olimpică a R.D. Germane 6 
va susține in compania selecționatei 
olimpice a României,

unul 
țării

kg)’ 
cu-

care

1
2.
h.
4.
5.
6.
7.
a.

U.R.S.S.
Cehoslovacia 
Polonia
R. D. Germană 
ROMÂNIA 
Unearia 
Iugoslavia
Italia

20— 9 13
16—11 11
16—12 11
13—13 10
13—16 10
5—18 8
2—21 7

Noi recorduri la natatie
BERLIN: în cadrul unul con

curs de natație desfășurat Ia 
Leipzig, echipa masculină a R. D. 
Germane (Roland Matthes, Egen 
Henninger, Gunter Gregor și 
Frank Wiegand) a stabilit un nou 
record mondial în proba de șta
fetă 4 X ni mixt cu timpul 
de 3:56,5. Iată timpii înregistrați 
de cei patru înotători: Matthes 
— spate 58,7; Henninger — bras 
1:06,2 s Gregor — fluture 58,3, 
Wiegand — libeT 53.3.

în același concurs, Roland Matthes 
* stabilit un nou record mondial la 
200 ni spate: 2:07,9 (v.r. 2:09,4).

PARIS: in
Internationale 
reprezentativa 
niei, federația 
franceză a 
echipă: Evelyne Letourneur, Ni- 
colae Bourdiau, Pierrette Aymar, 
Mireille Cay, Huguette Leguet, 
Franțoise Nourry. Lotul francez 
mai cuprinde pe Annie Bobin sl 
Dominique Lauvard.

vederea întîlnirii 
de gimnastică cu 
feminină a Româ- 

i de specialitate 
alcătuit următoarea

cicliștilor profesioniști francezi. 
Ga vicepreședinți au fost aleși 
R. Poulidor, R. Pingeon șl B. 
Guyot.

Echipa de hochei a R. D. Germane In formă:

COPENHAGA. In cel de-al doilea 
joc din cadru! turneului pe care 11 
întreprinde în Danemarca, selecționata 
feminină de handbal a U.R.S.S. a 
întîlnit la Odense echipa țării gazdă, 
pe care a învins-o cu scorul de 11—9 
(5—3). în prima partidă, handbalis
tele sovietice obținuseră victoria 
13-9 (6-5).

M0NGI1EN: Echipa de box 
Serbiei a întîlnit la Saarbrucken
selecționată locală, pe care a învins-o 
cu 11—9. De remarcat că ambele e- 
chipe erau aproape identice cu repre
zentativele naționale ale 
țări.

cu

a
o

BUDAPESTA: în prezent, Ia 
Budapesta se desfășoară întîlni- 
rea internațională de tir dintre 
selecționatele Ungariei și Finlan
dei. Proba de pistol viteză a fost 
cîștigată de maghiarul Dobsa cu 
583 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat finlandezii Ui- 
monen — 583 puncte și Markkan- 
nan — 580 puncte. La armă li
beră calibru redus victoria a re
venit lui Morri (Finlanda), care 
la totalul celor trei poziții a rea
lizat 1 143 puncte. în proba de 
armă standard, pe primul loc s-a 
clasat maghiarul Nagy cu 571 
puncte.

12-2 cu selecționata R. P. Ungare
BERLIN 8 (Agerpres). — La 

Crimmitschau (R.D. Germană) s-a 
disputat tntîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționa
tele R.D. Germane și Ungariei. Net 
superiori, hoclieiștii din R.D. Ger
mană au terminat învingători cn sco
rul de 12—2 (3—0, 5—2, 4—0). 
O formă excelentă a manifestat linia 
de atac a R.D. Germane, compusă din 
Peters, Meisel și Karger, care o 
înscris cinci puncte.

Echipa învingătoare a aliniat ur
mătoarea formație : Koch _ (Tala- 
kowics), Sock, Noack, 
Rohl, Keller, Mncha,

Tschope, Zahn, Gotz, Riedel, Peters, 
Meisel, Karger.

După cum se știe, echipa R.D. 
Germane va întîlni selecționata Ro
mâniei pentru calificarea în turneul 
olimpic de la Grenoble.

In legătură cu incidentele de la 
Viena :

DECLARAȚIA SECRETARULUI

Huschto, 
Domko,

U. E. F. A.

celor două

Augsburg 
tn cadrul 

' la 
Post

Celtic Glasgow a mai pierdui o „bătălie* ...

MUNCHEN: La
(R. F. a Germaniei), 
«Cupei campionilor europeni 
tenis de masă masculin, 
Augsburg a învins cu 5—1 for
mația franceză C. S. Union Paris.

PARIS : Cunoscutul Tutier fran
cez Jacques Anquetil a fost ales 
președintele Uniunii naționale a

LONDRA 8 (Agerpres). — Echipa 
de fotbal Celtic Glasgow a fost scoa
să de pe lista candidaților la titlul 
de „cel mai bun sportiv britanic al a- 
nului". Un purtător de cuvlnt al Aso
ciației ziariștilor sportivi din Marea 
Britanie a declarat eă Celtic avea 
toate șansele să obțină titlul, dar,

după incidentele petrecute la meciul 
de Ia Montevideo cu Racing Buenos 
Aires, formația scoțiană nu mai poate 
îndeplini unul din punctele regula
mentului — acela care spune că ale
gerea trebuie să țină scamă de con
tribuția adusă prestigiului interna
țional al sportului britanic.

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP
AER „OLIMPIC" UN AVOCAT SCUMP

Ultima noutate in materie 
de „suveniruri olimpice* care 
a apărut zilele acestea la Ciu
dad de Mexico este o pungă 
din material plastic conți- 
ntnd.., aer olimpic. Pe aero
portul capitalei mexicane se 
putea cumpăra această pun- 
gd, cu o capacitate de 8 litri, 
pe care scrie „Aer din Me
xic'. Marfa este oferită la 
un preț foarte coborft, numai 
< pesos, iar afacerea pare să 
fi mers din plin la Jocurile 
preolimplce.

CEI MAI BUNI GREI DIN 
LUME DUPĂ DEMPSEY

JACK 
campion 
ria grea, ... _
ment al celor mal buni „grei* 
din toate timpurile. Iată-1 
1. Joe Louis, 2. Gene Tunnej 
3. Rocky Marciano etc. Di 
modestie, Dempsey nu s-a tr< 
cut și pe el în acest clasamen 
dar nu a trecut nici pe Cat 
•lus Clay. Iată explicația pr. 
vlnd pe cel din urmă : „N 
l-am văzut niciodată pe Cla; 
boxînd cu un adversar cari 
să-l pună probleme".

LA SEQUIAIS, orașul na
tal al Iul Primo Camera, va 
fl Inaugurat, în prezența ru
delor Iul Primo, un nou cen
tru sportiv care va purta 
numele fostului campion mon
dial la toate categoriile, raort 
de curînd.

DEMPSEY, fostul 
mondial la catego- 
a făcut un clasa-

CASSIUS CLAY a hotărtt 
să recuze pe Hayden Con- 
vington, avocatul său la New 
York. Motivul t Acesta nu a 
pledat de la începutul anului 
decît două minute în fața ju
decătorului Ingraham, tn timp 
ce onorariile au atins o sumă 
de aproape 300 ooo de dolari ! 
„Hayden este cel mai bun

avocat din lume, dar este in
tr-adevăr prea scump" — a 
spus Muhamed Aii. Si apoi, 
dacă ajungi pe mina avoca- 
ților...
• Internaționalul vest-ger- 

man Gerhard Mfiller a fost 
declarat „jucătorul anului", 
in R.F,G., de către un furia 
compus din 550 de ziariști. El 
a obținut 264 de voturi, față 
de 101 cite a întrunit Beken- 
bauer și... 3 Uwe Seeler.

DEȘI învins la referendu
mul pentru desemnarea celui 
mai bun fotbalist, Uwe Seeler 
se bucură totuși de o largă 
popularitate. După finala C.M. 
de fotbal, foarte mulți nou 
născuți (băieți) au fost bote
zați Uwe, iar la Kleinern, oraș 
din nordul țării, consiliul mu
nicipal a hotărît să dea nu
mele unei străzi „Uwe Seeler- 
strasse".

O CURSA DE 6 ANI
Un cetățean sovietic, Poli

karpov, a străbătut 40 000 de 
km pe jos — distanță echiva
lentă cu lungimea Eucatoru- 
lui, fără a părăsi teritoriul 
U.R.S.S. Pentru îndeplinirea 
acestei tentative i-au fost ne
cesari 6 ani, 20 de perechi 
de pantofi și... 132 milioane 
de pași. Marea cursă, inspi
rată de prima călătorie a 
omului în cosmos, a început-o 
la vîrsta de... 60 <Je ani.

SUPORTERI TNFLACARATI

Bchlpa braziliana de fotbal 
F.C. Tavlsto a pierdut, de o 
manieră cu totul neobișnuită, 
pe centrul ei atacant, Jaime 
Osvaldo. După meciul cu e- 
chipa F.C. Pasos, tn cursul 
căruia Osvaldo a înscris nu 
mai puțin de cinci goluri, el 
a fost îmbrățișat și sărutat 
cu atita înflăcărare de su
porterii formației sale, incit 
a trebuit să fie internat în

spital, suferind o fractură la 
maxilar.

FELE, COMPOZITOR
de fiica sa, Kelly 
în vîrstă de 10

Inspirat 
Christina, 
luni, celebrul fotbalist Pele 
este pe cale să devină unul 
din cei mai faimoși compo
zitori brazilieni de cîntece 
pentru copii. Mare amator al 
ghitarei, Pele folosește fie
care clipă liberă pentru a 
cînta Christinei melodii com
puse de el. Cîteva din com
pozițiile sale urmează să fie 
imprimate pe discuri de cei 
mai 
lienl 
zare

populari cîntăreți brazl- 
șl vor fi puse în vîn- 
peste cîteva săptămîni.

PARIUL PIERDUT
Timp de o săptămînă, un 

amator de fotbal din Gar- 
misch Partenkirchen, în vîrstă 
de 55 de ani, a apărut în fie
care seară cu cătușe la mfini 
și trăgînd o ghiulea legată cu 
lanțuri de picior pe o dis
tanță de 200 metri în centrul 
orașului. Această „plimbare" a 
fost rezultatul unui pariu fă
cut în timpul recentului meci 
de fotbal dintre reprezenta
tivele R. F. a Germaniei și 
Iugoslaviei. La scorul de 1-1 
amatorul de fotbal a pariat 
că echipa vest-germană va 
pierde meciul. „ll“-le vest- 
german a cîștlgat jocul cu 
3-1, iar omul în cauză a pier
dut pariul.

ZORICH 8 (Agerpres). — Tn le
gătură cu incidentele petrecute la 
Viena în timpul meciului de fotbal 
Austria—Crecia, secretarul U.E.F.A.; 
H. Bangerter, a declarat că s-ar 
putea ca stadionul din capitala 
Austriei să fie suspendat pentru 
orice meci organizat de U.E.F.A. 
(campionatul european, „C.C.E.*. 
„Cupa Cupelor" etc.), dacă se va 
cons Vata că serviciul de ordine a fost 
vinovat de cele întîmplate. H. Ban
gerter a precizat însă că o hotărîre 
definitivă va fi luată după studierea 
raportului arbitrulrri.

Uniunea europeană de fotbal este 
totuși presată și va trebui să se 
pronunțe cît mai repede, deoarece 
meciul din „C.C.E." între echipele 
Rapid Viena și Eintracht Braun
schweig (R.F.G.) este progra
mat la 15 noiembrie, pe același sta
dion. Din Zurich se anunță că mem
brii comitetului de organizare a cam
pionatului european vor fi consultați 
telefonic asupra acestei probleme de 
mare urgență.

Liverpool—Miinchen 1860 : 8-0 !
La Liverpool s-a disputat primul 

meci dintre echipele Liverpool și 
Miinchen 1860, contînd pentru turul 
II al „Cupei orașelor tîrguri" la 
fotbal. Fotbaliștii englezi au obținut 
o victorie la scor: 3—0 (3—0)

ULTIMA ORA
FINALA „CUPEI U.R.S.S." : Di

namo Kiev — Ț.S.K.A. Moscova
3- 0.

„CUPA ITALIEI": Bologna — 
Fiorentina 2—1, Inter — Atalanta
4— 1, Milan — Varese 6—4 (după 
prelungiri), Torino — Napoli 1—0.

CAMPIONATUL EUROPEAN: El
veția — Cipru 5—0.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"r 
Glasgow Rangers — F. C. Koln 
3—0.

TURNEUL PREOLIMPIC: Anglia 
— R.F.G. 0—1 (în tur: 2—0).

„CUPA CUPELOR" : Bayern Mun- 
chen — Vittoria Setubal 6—2.
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