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Stcaua-PairathinaiKos Atena 82-65,
dar după multe emoții

Baschetbaliștii de la Stea
ua ne-au dat multe emoții 
aseară, în partida disputată 
în compania echipei Pana-
thinaikos Atena, din cadrul 
„C.C.E.", pe care au învins-o 
pînă la urmă la o diferență 
de 17 puncte : 82—65 (37—32). 
Campionii țării noastre au 
început bine meciul și, ca 
urmare a cîtorva intercepții 
realizate de Niculescu și 
Nosievici, care flotau în 
fața lui Kolokitas, precum 
și a unor reușite aruncări 
de la semidistanță, execu
tate de Savu și Barău, au 
reușit ca în min. 8 să ob
țină un avans de 10 puncte: 
18—8. Nouă minute mai tîr- 
ziu, însă, tabela de scor in
dica egalitate : 28—28. Mal 
mult chiar, în repriza se
cundă oaspeții au luat con
ducerea (min. 25: 40—38), 
dar numai pentru puțin timp, 
deoarece formația antreno
rului emerit Constantin He
rold, mult mai atentă In a- 
părare (din nou intercepți
ile au fost salvatoare) șl 
mai decisă in atac, a egalat, 
a preluat inițiativa și, trep-

ÎN PARTIDA AMICALĂ DE IERI '

Selecționata divizionară — Selecționata de tineret 
Sao Paulo 1-1 (1-0)

După evoluția <le marți, de 
la Constanța, in compania Fa
rului, Selecționata de tineret 
din Sao Paulo a susținut a- 
seară, în Capitală, la lumina 
(foarte slabă) a reflectoarelor 

'onescu se află din nou în poziție favorabilă, dar exce
lentul portar Getulio va împiedica înscrierea golului.
dt pe Republicii, cel de-al doi- 
le: joc (și ultimul) al turneu
lui întreprins în țara noastră. 
Ea a tntîlnit de astă dată se
lecționata noastră divizionară 
care se pregătește pentru di
ficila confruntare de săptămî- 
na viitoare cu reprezentativa 
R. D. Germane, în prelimina
riile olimpice. Dar avînd In 
vedere tocmai dificultatea a-

Echipele de gimnastică
Ieri au plecat spre Paris 

echipele reprezentative de 
gimnastică Me României, care 
sîmbătă și duminică vor în- 
tîlni la Orleans selecționa
tele Franței. Față de forma
țiile care au evoluat la Des
sau, au intervenit următoa
rele modificări: la fete Olga
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ÎN „C.C.E.“ LA BASCHET,

tat, s-a distan{at, încheind 
cu un avantaj substanțial, 
dar nu decisiv pentru cali
ficarea în etapa următoare
a competiției (returul se va 
juca la 16 noiembrie, la A- 
tena).

Căror elemente datorea
ză Steaua succesul de asea
ră ? în primul rînd judicioa
sei organizări a marcajului 
lui Kolokitas. Savu, în pri
ma repriză, și Nosievici, în 
cea de a doua, l-au păzit 
pe coșgeterul campionatului 
european, dar extrem de u- 
til a fost și ajutorul dat de 
coechipierii lor care, flo- 
tînd, au împiedicat deseori 
ca mingea să ajungă la Ko
lokitas și, mai ales, au in
terceptat numeroase mingi. 
Calificativ pozitiv se cuvine 
și la capitolul recuperărilor 
(Novacek și Nosievici au 
excelat), precum și jocului 
pozițional bine gîndit și e- 
ficace.

Arbitrii B. Stoicev (Bul
garia) și O. Beloșevici (Iu
goslavia) au condus cu mul
tă competență următoarele 
echipe. Steaua : NICULES
CU (6), NOSIEVICI (25),

cestui examen în fața unui ad
versar redutabil, se poate a- 
precia că alegerea echipei bra
ziliene pentru rolul de sparing- 
partener nu a fost suficient de 
inspirată. Era. fără îndoială.

mult mai utilă o verificare în 
compania unei echipe europe
ne, cu un stil de joc apropiat 
de cel al fotbaliștilor germani, 
în locul acestei tinere, neex- 
perimentate — am putea spu
ne chiar modestă ca valoare — 
selecționate de peste ocean. 
Este adevărat că oaspeții s-au 
străduit să dea o replică cit 
mai viguroasă echipei noastre,

au plecat in Franța
ștefan a luat locul Rozaliei 
Fiiipescu, iar la masculin 
Gheorghe Păunescu a fost 
preferat lui L. Buh. Delegația 
de sportivi, condusă de Con
stantin Peștișanu, vicepre
ședinte al Federației, este în
soțită de antrenori șl arbitri. 

Savu (13), Barău (14), Gheor- 
ghe (9), NOVACEK (15) ; 
Panathinaikos: Peppas (8), 
KOLOKITAS (27), Kiritzis 
(6), POLITIS (4), Haikalis 
(2), PANAYOTARAKOS (18).

D. STĂNCULESCU

dar ci nu au reușit, în gene
ral, să-i pună acesteia proble
me greu de rezolvat. Cu ex
cepția a două-treî acțiuni in 
prima repriză și a uneia în 
cea secundă, brazilienii nu 
au creat reale pericole la 
poarta apărată de Coman și 
apoi de Adamache. Iar siste
mul lor defensiv a avut destu
le breșe, pentru a fi depășit 
uneori cu ușurință.

Așa stînd lucrurile, a fost 
normal ca echipa noastră să 
dețină inițiativa in eca mai 
mare parte a timpului de joc. 
într-o așezare 1—4—3—3, 
care ne edifică de pe acum 
sstipra jocului prioritar defen-

C. FIRANESCU
(Continuare in pag a 3-a)
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Nici un sportiv 
fâră

A ȘASEA RUNDA
Aseară, finala campionatu

lui de șah al țării a progra
mat cea de o 6-a rundă : 
Neamțu — Pavlov 1—0, par
tes — Ungureanu '/>—*/», Fi
scher — Drimer întrerupt, 
Segal — Georgescu Vt-Ni, Clo- 
cîltea — Ghițeseu întrerupt, 
Reicher — Gheorghiu V,—>/«, 
Soos — Vaisman 1—0, Demlan
— Troianescu Vi—'/,, Radovici
— Buza */,—’/>, Zara — Nacht 
întrerupt. Fără a se mai re

Novacek, unul dintre cei mai buni jucători români 
în meciul de ieri, pătrunde prin dribling spre coș

Cursa automobilistică de coastă
BRAȘOV-POIANA BRAȘOV

Vrednicii automobiliști 
din Brașov, promotori al 
sportului automobilistic din 
țara noastră, nu se dez
mint : în acest final de se
zon competițional ei și-au 
asumat inițiativa și răspun
derea organizării unui nou 
concurs original și atrac
tiv.

Așadar, duminică dimi
neața, filiala brașoveană a 
Automobil Clubului Român 
patronează cursa de coastă 
Brașov — Poiana Brașov, 
pe o distanță de 12,5 km, 
cu plecarea din fața Casei 
Ofițerilor și sosirea în 
dreptul cabanei .Capra 
Neagră".

Autoturismele participan
te vor fi împărțite după 
clasă, marcă și tip, astfel: 
clasa I — pînă la 770 cmc,

România - R.F.G. 13-7 ia box
In localitatea Wesel s-a des

fășurat aseară întâlnirea de 
box dintre selecționatele R.F. 
a Germaniei și României. In 
formă bună* pugiliștii ro
mâni au repurtat victoria cu 
13—7. Iată rezultatele tehnice 
Sn ordinea celor 10 categorii : 
Gruiescu b.p. Freistadt ; Gîju 
b.p. Bacher; Iliescu b.p. Se-

Azi, la Gustrow

Dubla intilnire dintre speranțele
handbalului din România și R.D.G.

In sala de sport din Gus
trow (2 500 de spectatori) 
▼or avea loc astăzi primele 

lua, s-nu dat remize partidele 
Georgescu — Fischer șl Un
gureanu — Pavlov, întrerupte 
în runda precedentă.

în clasament: Buza 47», 
Troianescu și Soos 4. Gheor
ghiu, Georgescu și Ungureanu 
3‘/t, Radovici 3 (1) etc.

Azi, participanții, au zi li
beră. Turneul se reia sîmbă- 
tă după amiază cu partide
le rundei a 7-a.

clasa a Il-a — pînă la 
1000 cmc, clasa a IlI-a — 
pînă la 1300 cmc, clasa a 
IV-a — peste 1300 cmc. 
Fiecare autoturism va fi 
ocupat de un singur condu
cător. fiind interzis trans
portul oricărui alt pasager. 
Conducătorii trebuie să fie 
membri ai A.C.R. și să po
sede permise de conducere 
auto cu o vechime de cel 
puțin doi ani pentru cate
goria B. înscrierile (inclu
siv taxa de 25 lei) se pot 
depune la' filiala A.C.R. — 
Brașov pînă sîmbătă, ora 15.

în perspectivă, un spec
tacol automobilistic intere
sant, pe care Automobil 
Clubul Român îl va onora 
cu premii în obiecte pen
tru primii trei clasați la 
fiecare clasă. 

eman ; Bădoi b. prin aban
don pe Meindl ; Antonia pier
de ia puncte în fața Iui Pu
rici» ; Ghiță pierde la Kot- 
tysch ; Covaci pierde la Jar- 
mer, Manole învinge la punc
te pe Homig ; Monta bate 
la puncte pe Wick ; V. Mariu- 
țan face meci nu] cu Renz.

întîlniri de handbal dintre re
prezentativele de juniori și 
junioare ale R. D. Germane
și României. Este pentru pri
ma oară, cînd federațiile de 
specialitate din cele două țări 
au căzut de acord pentru or
ganizarea unor partide, inter țări 
rezervate speranțelor handba
lului.

Pentru meciurile de . astăzi, 
antrenorii celor două loturi 
românești, D. Lupescu și /. 
Donca (masculin) și, respec
tiv, P. Simion și I. Schuster 
(feminin) an la dispoziție 
armă Lorii jucători ;

S. Orban și C. Banciu — 
portari, C. Stoica, S. Stoia, S. 
Râduțoiu, L. Bota, M. Blanca, 
St. Lascăr, St. Birtolan, D. 
Ciora, I7. Teodorescu, I. Stef 
și I. Cirlan pentru formația 
masculină și El. Simo, M. 
Moroșan, El. Oprea-portari, 
P. Anghet, M. Brăsfăleanu, A. 
Costandache, J. Topîrlan, S. 
Arghir, R. Cordos, M. Chiri- 
la, A. Irimia, H. Hrivnac și 
E. Neghină pentru selecționa
ta feminină.

INVITAȚIE LA PATINAJ
• O nouă serie a cursu

lui de inițiere în patinaj 
începe luni 13 noiembrie, 
la patinoarul „23 August“. 
Pot lua parte copii între 
6 și 14 ani. Se primesc 
înscrieri la patinoar, în
tre orele 10—13 și 16—19. 
Informații la telefon 

21.21.63.
La patinoarul Flo- 

resasca au fost afectate 
zilnic două zone pentru 
doritorii de a patina. Puj 
blicul are acces pe gheață 
de la orele 10,30—12,20 și 
18,30—20,30.

DINAMO ORADEA = 
CRIȘUL ORADEA

In sfîrșit, cazul baschet- 
baliștilor orădeni a fost 
rezolvat. Jucătorii de la 
Dinamo au trecut la Cri- 
șul și au un nou antrenor 
în persoana cunoscutului 
arbitru internațional Eu
gen Hottya. Formația Ora
șul va debuta în divizia 
națională A începînd din 
etrapa a IV-a (meci cu 
Farul Constanța, la Ora
dea). partidele anterioare 
urmînd să fie reprogra- 
mate. Iată și lotul : Hof- 
man, Dolhan, Suhai, Zeno 
Căpitan, Ghiță, Dragoș, 
Compan, Sondi, Balint, 
Mazilu, Bențe, Leitner, 
Cojocaru, Hupoiu.

V. SERE - 
coresp

ECHIPA CEHOSLOVACĂ
. DE HOCHEI

SKODA PLSEN
LA BUCUREȘTI

In vederea unei eît mai 
atente pregătiri pentru me
ciurile cu selecționata 
R. D. Germane, programa
te la sfîrșitui săptămînji 
viitoare la București, în 
zilele de 15 șl 16 noiem
brie se vor disputa pe pa
tinoarul artificial din Ca
pitală două jocuri cîe ho
chei intre selecționata di
vizionară și echipa ceho
slovacă Skoda Plsen.

Finala campionatului 

feminin de popice
Arena Voința din Capi

tală găzduiește, începînd 
de azi de la ora fi, finala 
campionatului republican 
de popice individual și pe 
perechi (senioare și ju
nioare), I«a întreceri par
ticipă 50 de jucătoare 
care au îndeplinit bare
mul în penultima etapă a 
competiției. Se joacă la 
probra clasică de 100 bile 
mixte.



Boxerii români au lăsat Gjahidbal

o impresie excelentă la Budapesta
EFICACITĂȚII • ROMÂNIA, PE LOCUL DOI ÎN CLASAMENTUL---- --------------- — — VA D!SPUTA moscova• ION ALEXE — CAMPIONUL

PE NAȚIUNI G TURNEUL „SPERANȚELOR OLIMPICE" (EDIȚIA 1968) SE
zenia cu care Nedelcea, Mihai, Con- 
stantinescu (chiar dacă acesta n-a 
obținut medalie) și Silberman au 
luptat pe ringul de la Sportcsarnok. 
N-au dat satisfacție „semigreul" 
Iancu, iar despre „mijlociul44 Ivan 
nu putem face aprecieri deoarece a 
fost scos din luptă chiar în primul 
minut al meciului cu iugoslavul Ptar- 
lov. Neatenția... se plătește !

în cele mai multe dintre parti
dele cîștigate la puncte, sportivii ro
mâni și-au impus superioritatea în 
ultima repriză, frecvența loviturilor 
crescînd de la un minut la altul.

Reprezentativa de tineret a țării 
noastre s-a înapoiat acasă cu fruntea 
sus. Speranțele boxului românesc 
au confirmat, la turneul de la Bu
dapesta. bunele rezultate obținute 
în ultimul timp, în țară și peste ho
tare, lăsînd o frumoasă impresie 
și în rîndul specialiștilor prezenți 
la această dificilă competiție.

Cea de a treia ediție a turneului, 
încheiată luni seara, a reunit un nu
măr mare de sportivi (104) din Bul
garia Cuba, Cehoslovacia, Iugosla
via, * R. D. Germană. România, 
U.R.S.S. și Ungaria (gazdele au pre
zentat două formații), confruntarea 
„speranțelor44 constituind un exce
lent prilej de verificare a tinerilor 
care vor fi prezenți Ia viitoarele 
Jocuri Olimpice și la campionatele 
europene.

Așa cum era de așteptat, boxerii 
sovietici au dominat întrecerea, reu
șind să cucerescă cinci medalii de 
aur și patru de argint. Marea reve
lație a „maratonului44 pugilistic de 
la’ Budapesta a constituit-o însă se
lecționata țarii noastre, care a reu
șit sâ ocupe locul doi în clasamen
tul neoficial pe națiuni (după echipa 
U.R.S.S.), meritul principal avîndu-1 
Ovidiu Gorea și Ion Alexe (clasați 
pe primul loc la categoriile respec
tive). Paveț Nedelcea și Gheorghe 
Ene (locul doi). Aurel Mihai și Victor 
Silberman (locul trei). Un buchet 
de succese, la realizarea cărora și-au 
adus o contribuție prețioasă antre
norii Dumitrescu și Niculescu.

Nu intenționăm cîtuși de puțin să 
supraevaluăm victoriile sportivilor 
noștri, dar nu putem totuși omite 
fiaptul că antrenorii maghiari (care 
nu concepeau să nu-și ducă băieții 
pe locul secund în clasamentul pe 
națiuni) au prezentat două formații, 
că boxerii polonezi (despre a căror 
valoare nu mai e cazul să vorbim) 
s-au clasat în urma noastră, că, în 
sfîrșit, echipe redutabile ca cele laie 
Cubei, iugoslaviei, R, D. Germane, 
Bulgariei n-au figurat pe primul 
plan al întrecerii.

Ceea ce s-a remarcat la boxerii 
români a fost pregătirea complexă 
(fizică și tehnică). O impresie pro
fundă a lăsat „greul" Alexe, care 
a cîștigat, toate meciurile susținute 
(două prin k.o. și unul prin aban
don). Este îmbucurător faptul că, în 
sfîrșit, Mariuțan are un înlocuitor 
cu mari perspective. Foarte bine 
pregătit fizic, Ovidiu Gorea a luptat 
în toate meciurile într-un ritm de
bordant, sufocîndu-și adversarii ; 
Gheorghe Ene a ajuns în finală după 
ce obținuse trei victorii mult aplau
date, însă o contuzie la nas, sufe
rită în meciul anterior, nu i-a mai 
permis să boxeze în finală la valoa
rea sa. N-ar’ fi rău, după părerea 
noastră, ca Ene „să urce" la catego
ria ușoară, întrucît la „semiușoară" 
trebuie să depună eforturi mari ca 
să-și mențină greutatea. Se cuvin, 
de asemenea, aprecieri pentru dîr-

ION ALEXE

prezente la turneu au arătat remar
cabile cunoștințe tehnice. De pildă, 
boxerul sovietic Sokolov (categoria 
cocoș) a excelat prin lovituri varia
te, puternice, de aproape și de la 
distanță, dovedindu-se a fi cel mai 
complet pugilist al turneului.

★
Cu prilejul turneului de la Buda

pesta am participat la o consfătuire 
metodică, extrem de instructivă. An
trenorii celor zece echipe au făcut 
un schimb util de păreri cu privire 
la metodica pregătirii boxerilor ti
neri, la perspectivele sportului cu 
mănuși din țările respective. Tot
odată, s-a subliniat necesitatea de a 
se organiza, în continuare, turneul 
„speranțelor olimpice44, întrucît bo
xerii selecționați în echipele de ti
neret nu au, deocamdată, un calen
dar internațional corespunzător și 
stabil. S-a hotărît, cu acest prilej, 
ca viitorul turneu al „speranțelor 
olimpice" să se dispute în 196S, la 
Moscova, unde vor fi invitați și 
sportivi din țările apusene. Turneul 
„speranțelor” va ajunge astfel un a- 
devărat campionat european de ti
neret, o veritabilă piatră de încer
care a boxerilor tineri care bat la 
porțile consacrării.

în încheiere, iată și un tabel pri
vind ordinea lacurilor ocupate 
țările participante la turneul 
„Sport csamok44—Budapesta.

de 
de la

I U III

1. U.R.S.S. 5 4
2. România 2 2 2
3. Cuba 2 G— 3
4. Ungaria A 1 2 1
5. Iugoslavia 1 1 2
6. Cehoslovacia — — 5
7. Bulgaria 1 3
8. Polonia 1 1
9. Ungaria B — — —

». CALARAȘANU

5 minute cu antrenorul emerit NICOLAE NEDEF 

Noua față a „7"-lui masculin 
Primele confruntări ale reprezen

tativei noastre masculine de handbal 
bat la ușă. Nu peste mult timp vom 
lua din nou drumul sălii Floreasca, 
pentru a-i urmări pe noii actori ai 
„7“-lui românesc, care, de data a- 
ceasta, vor evolua sub titulatura se
lecționatei Capitalei în tradiționa
lul turneu organizat de federația de 
specialitate.

Cu amabilitatea-i cunoscută, an
trenorul emerit Nicolae Nedef ne-a 
răspuns la cîteva întrebări, care au 
urmărit să-i familiarizeze pe nume
roșii iubitori ai acestui sport, cu pre
ocupările actuale 
masculin.

-— Care va 
naționalei în

— Am păstrat nucleul de jucători 
de la ultima ediție a mondialelor, 
dar am deschis porti mai largi și 
tineretului, 
din echipă Gruia, Coslache II, Oțe- 
lea, Iacob, ~ 
voi încerca 
(revelația turului) și 
Roth, Speck și pe băcăuanul Papp.

— De ce nu a fost selecțio
nat Moser ?

— „Tunarul" dinamoviștilor bucu- 
reșteni nu mai este în forma sa de 
sile mari, și nici nu cred că vom 
mai putea conta pe el pentru viitorul 
campionat mondial.

— Și cine îl va înlocui ?
— Nu este o misiune prea ușoa

ră. în orice caz, la antrenamentele 
comune, încerc să realizez un echi' 
libru în jocul de la 9 metri al ata- 
canților. La mondialele din Suedia

s-a greșit mizîndu -se excluși. pe ca. 
lităfile lui Gruia. Voi încerca să evit 
o asemenea eroare prin exersarea 
unor scheme, in care, pe rind, 
Gunesch și Licu, sau Speck să 
cipe efectiv la concretizarea 
unii or ofensive.

— Alte preocupări ?
— Realizarea unui joc mai

si 
parti- 
acfi-

ale lotului nostru

fi noua formulă a 
acest sezon ?

Mai precis, nu vor lipsi

Goran, iar alături de ei, 
pe portarul Negovan 

pe clu jenii

OnnTHM NOTE, ȘTIRI
• MODIFICAREA UNEI DATE TN CAMPIONAT • ARBITRI! 
LOR ROMANIA — ELVEȚIA • PROGRAMUL TURNEULUI
• LOTUL ECHIPEI R. ~------ -------- - ------------ ---------------

Turneul final
al campionatului pe echipe
Prima etapă a turneului final 

al campionatului republican de 
box s-a încheiat cu următoarele 
rezultate : Mureș A. M. — Bucu
rești (B) 9—13 ; Oltenia — Argeș 
12—10 ; Bacău — Brașov 16—6 ; 
Galați — Banat 18—4. întîlnirea 
dintre echipele București A și 
Dobrogca s-a amînat pentru 18 
noiembrie (turul) și 25 noiembrie 
(returul). De asemenea, nu s-a 
disputat meciul dintre formațiile 
Maramureș și Ploiești,, deoarece 
ploieștenii nu au putut face de
plasarea la Baia Mare, pierzînd 
astfel cu scorul de 22—0.

înseamnă că pregătirea fizică a fost 
pusă ta punct. Este adevărat că 
unii dintre pugiliștii noștri au pier
dut înainte de limită, însă n-a fost 
vorba de k.o.-uri. în dorin ța de e-i 
proteja pe boxeri, arbitrii au oprit 
lupta cînd constatau că unul dintre 
sportivi se afla în cea mal mică di
ficultate. Aceasta este explicația a- 
bandonurilor
Mihai, 
garia),

suferite de Nedelcea, 
Alexandrov, Anghelov (Bul- 
Giisner (R.D.G.) etc.

★

foarte tinere (virata particl-Deși
panților a fost între 18 șl 21 de 
ani), „speranțele" boxului din țările

De la federația 
de atletism

Perioada de transferări la 
tism a fost stabilită între 
31 decembrie 1967. Vor fi 
în considerare numai actele de
puse care vor purta ștampila 
poștei de cel mai tîrziu 31 de
cembrie.

atle- 
1 Și 
luate

9 Deoarece programul 
internaționale este foarte 
această toamnă, federația a hotărît 
să modifice, în parte, datele de des
fășurare ale primului tur al campio
natului republican. Astfel, prima etapă 
va avea loc în ziua de 20 noiem
brie, urmînd ca în fiecare zi să se 
dispute trei partide, prima la ora 9, 
cea de a doua la ora 17 
a treia la ora 19.

® Forul de specialitate 
a anunțat că pentru cele 
tide cu Elveția, programate sîmbătă 
și duminică în Capitală, au fost de
legați ca arbitri Rudolf Bata și Jan 
Pasout.

G A fost stabilit programul jocu
rilor din cadrul turneului olimpic de 
la Grenoble Echipa României va sus
ține partida de calificare cu selecțio
nata R.D. Germane în ziua de 4 II 
1968. în continuare, hocheiștii ro
mâni vor întîlni, in ordine, Austria, 
Franța, Japonia, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia și Polonia.

G După cum am anunțat, în zilele 
de 18 și 19 noiembrie se va 
disputa pe patinoarul artificial

D. GERMANE PENTRU JOCURILE 
BUCUREȘTI

înillnirilor
încărcat tn

JOCURI- 
OUMPIC 

DE LA

și cea da

cehoslovac 
două par-

dubla întîlnire dintre
României și R.D. Germane. Pen
tru aceste jocuri, antrenorul forma
ției germane Rudi Schmieder a sta
bilit următorul Iot de jucători: 
Hirsche. Purschel, Kolbe (portari), 
Novy, Ruder, Sock, Dewitz, Plotka, 
Voigt (fundași), Hiller, Ziesche, 
Nickel, Peters, Prusa, Karrenbauer, 
Kraatzsch, Fuchs, (Tinkler, Noack, 
Poindl, Mucha (atacanți), Rohrbach, 
Zahn, Huschte (rezerve). Așadar, 
garnitura completă a R.D. Germane, 
echipă din grupa A, cu care selecțio
nata noastră va juca barajul la tur
neul olimpic. Avem, deci, toate moti
vele să sperăm că vom asista la un 
spectacol de calitate !

echipele

TURNUL AMlNĂRILOR
Ieri, n-am de lucru și intru pe 

stadionul ,23 August”. Lume, ca 
la România—Portugalia !

— Dumneavoastră ? mă întîmpi- 
uă un cetățean.

— La meci. spun.
— Ați greșit. Nu e meci.
•— Dar ce e ?
— ȘEDINȚA.
-— Ce fel de ședință 1
— Ședință operativă cu 

CARE AMINĂ LUCRURILE 
SPORT.

■— Gata, intru și eu !
— Imposjbil. Sînteți CAL?
— Ce să fiu ?
— CAL. Adică, membru al 

bului nostru. „Care Amînă 
crurile”. CAL, pricepeți?

— Și toți de aici, întreb, 
membri ai clubului?...

— Toți 1
— Nu cred I
— Ei, dacă vă spun! Eu 

repartizat : la peluză, CEI CARE 
AMINĂ LUCRURILE DE PE O 
ZI PE ALTA. La tribuna a doua, 
CEI CARE AMÎNĂ LUCRURILE 
DE PE UN AN PE ALTUL. Iar 
la tribuna iutii, restul: CEI 
CARE AMÎNĂ LUCRURILE LA 
NESFlRȘIT!

■ — Păcat ca nu pot asista și eu 
la ședință I

— Ia stați : dv. n-ați amînat 
niciodată lucrurile ?

— Așa, din 
un articol.

— Gata, s-a 
bon pentru 
speranțe".

— Am fugit !...

★
— Stimați colegi! 

președintele CAL. Am 
nere.

cînd în cînd, cite

CEI
IN

clu- 
Lu-

sînt

i-am

avan
sat în dispozitivul de apărare, joc 
bazat pe o mare și continuă mișcare 
în teren. Să nu uităm că adversarii 
pe care îi vom întîlni în turneul de 
la București (n.r. naționalele U.R.S.S., 
Iugoslaviei. Poloniei și Ungariei) au 
la dispoziție cel puțin cile doi șu- 
teri foarte periculoși de la distanță, 
care
neze

lăsați să acțio-nu vor trebui 
în voie.
— Și există

— Una singură, 
mare: majoritatea componenților lo
tului sint studenți, iar unii dintre ei 
trebuie să facă față și unor serioase 
obligații profesionale. Pentru 
motiv, portarul gălățean Penu a ab
sentat pînă în prezent de la pregă
tirea comună, iar în 
ului de la București 
probabil și de aportul

vreo dificultate? 
și destul de

acest

cadrul 
vom fi lipsiți 
lui Cr. Gafu.

turne-

a. v. —

LUPTE GRECO-ROMANE

Juniorii,
în întrecere

Joi s-a încheiat la Brașov Con
cursul republican de toamnă al ju
niorilor la lupte areco-romanc, la 
care au participat 130 de tineri din 
întreaga țară. O serie de luptători 
din București, Timișoara. Calați, O- 
radea, Craiova și alic orașe au dat 
dovadă de o bună pregătire tehnică.

Iată primii clasați : 48 kg — 
N. Bădulău (A.S.A. Oradea); 52 kg 
— Gh. Rerceanu (Electroputcre Cra
iova); 56 kg — C. Virtosu (C.F.R. 
Timișoara); 60 kg — Al. Marmara 
(Steaua); 65 kg — N. Mihai (Pe
trolul Ploiești); 70 kg — M. Dumi
tru ((Viitorul București); 75 kg — 
L. Eizic (Tractorul Rădăuți); 81 
kg — Fr. Nagy (C.S.M. Cluj); 87 
kg — M. Munteanu (Otelul Galați), 
4-87 kg — V. Dolipschi (Rapid 
București). Clasament general pe re
giuni: 1. Oraș București 47 p, 2. 
Banat 34 p, 3. Galați 16 p, 4. Plo
iești 16 p, 5. Oltenia 14 p.

C. -GRUIA
corespondent principal

Desen de AL. CLENCIU

la ce-ar

nu se repară ?

A- 
cu

IN LOC DE S7 
emoțiile respec-

an, LA 
DE VII- 
„brevet

fiecare 
5 000

mine, în 
nimănui, 
acolo I

— Ne

Gura Văii, un stadion al 
Să instalăm CAL-ul

trebuie ceva măreț l Un 
edificiu solid, un turn înalt, unde 
să n-ajungă nici 
letonist!

— Ceva gen 
nu ?

— Da, dar nu 
biloniei, AL LUCRURILOR 
CURCATE, ci pe profilul nostru, 
AL LUCRURILOR AMÎNATE.

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

aranjat: 
sectorul

vă dau un 
„tinerelor pasăre de... foi-

,Turnul Babei”,

a început 
o propu-

pe specificul ba-
ÎN-

F I L E T
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

— Și eu am una I a strigat ci
neva din tribună.

— Care ?
— SĂ AMÎNĂM ȘEDINȚA!
— Liniște, vă rog I Ce naiba, 

sîntem între noi l
— Are dreptate! Spuneați că 

aveți o propunere ?
— Da. Propun să-i găsim clu

bului nostru UN SEDIU I
— Uraaa!...
— Dati-mi voie! Se ridică însă 

o problemă : UNDE ?
— îmi permiteți ? Am eu la

— Deci un TURN AL AM î NĂ
RILOR ?

— Acesta este cuvîntul I Ei, 
unde găsim noi așa ceva, copii ?

— Există unul la Slănic Pra
hova : un turn vechi de salină...

— Și are tradiție, are legătură 
cu amînările în sport ?

— Are. Turnul e în vecinăta
tea fostului stadion pe care l-a 
dezafectat respectiva salină, 
mițînd că va face altul nou. 
tot amină lucrurile.

— Stai jos. Altul 1 Și vă rog

să veniți cu propuneri mai se
rioase.

— Un turn ar fi și la noi, — în 
regiunea Ploiești.

— Ce fel de turn ?
— Un turn mare, pentru sări

turi de la trambulină, care, tot 
așa, nu a fost dat în folosință din 
cauza amînărilor.

— Altul!
— Și noi am avea unul.
— Care?
— Turnu Măgurele.
— ÎMI PERMITEȚI ? întreb, 

veți nevoie de un turn mare, 
tradiție in amînări, nu ?

— Avem.
— Ei, bine, se află în fața dv. 1
— Formidabil! TURNUL PEN

TRU PARAȘUTIȘTI !
— 87 DE METRI ÎNĂLȚIME, ----------- — AN[ 

PLA- 
TOT

pro- 
Dar,

BETON ARMAT, DE ȘASE 
NEREPARAT, DE ȘASE ANI 
NIFICAT, DE ȘASE ANI 
AMINAT 1

— Uraaa 1 L-AM LUAT.
— Nu vă grăbiți, copii! 

vine președintele. Am o 
bare : în momentul de față, 
colos de beton și oțel care a cos
tat milioane folosește la ceva ?

inter- 
între- 
acest

— Folosește: SUSȚINE DOUĂ 
BECURI DE 120 W! Știți, noap
tea, pentru avioane.

— Fantastic! Dar, punînd răul 
înainte, dacă s-ar repara 
sluji ?

— Ar sluji. în 
PREGĂTIREA A
TORI PARAȘUT1ȘTI cu 
la turn". Dar nu se repară și spor
tivii continuă să facă primul sail 
direct din avion. Adică, DE LA 
600 DE METRI, 
DE METRI. Vezi 
tive I

— Și zici că 
insistă președintele. Pe ce îți ba
zezi afirmația ?

— Pe zecile de referate și con- 
trareferate care se fac, care 
circulă de la un etaj la altul, 
de jos în sus și de sus In jos; 
referate de 
știe nimic 
tomat. AM

— L-AM 
ziasmat președintele. Cine e pen
tru ? Cine e contra ? Se... ĂMÎ- 
NĂ CINEVA?

VASILE TOFAN

care totuși nimeni nu 
și care se amină au- 
TERMINAT!
LUAT I strigă entu-



Un nou turneu — vechi probleme

le-

CU
că

La 23 noiembrie, echipa noas
tră dc juniori, va lua startul în 
preSminariiie turneului U.E.FA., 
întîlnind, la Tîrgoviște, repre
zentativa similară a Ungariei.

pistaniati iacă de eveniment, să 
lisăm de o parte chestiunile 
gate strict de competiție și să 
discutăm deocamdată altele 
caracter permanent, mai ales 
ele s-au ivit înainte și după edi
ția precedentă a întrecerii res
pective și reapar acum.

„Plecăm în Turcia cu o echipă 
strict încadrată în limitele de 
vîrstă prevăzute de regulamentul 
întrecerii, deși, probabil, vom în
tîlni acolo formații cu elemente 
depășite" — s-a spus atunci, ca 
un fel de preaviz asupra compor
tării, dar și sub raportul rezulta
tului. Toată lumea a aplaudat ini
țiativa forului de specialitate (re
feritoare la vîrstă) dar reproșurile 
n-au întîrziat să apară după ce 
experiența s-a dovedit falimen
tară din punctul de vedere al 
rezultatului, echipa noastră inre- 
gistrînd insuccesele cunoscute. 
Drept este că s-au auzit și voci 
care au reafirmat prima poziție, 
sustinind că, în definitiv, ceea ce 
eia de demonstrat s-a demons
trat, specialiștii prezenti la tur
neu dînd note mari valorii teh-

LOTUL DE JUNIORI-
TÎRGOVIȘTE, 9 (prin te.efon). In 

cadrul pregătirilor pentru jocurile 
de calificare la turneul U.E.F.A., 
Iotul nostru de juniori a susținut 
ieri un joc de verificare în compa
nia Petrolului. Examenul a fost 
foarte sever pentru tinerii noștri ju
cători, „sparring-partenerul“ luînd 
jocul absolut în serios mai cu sea
mă că, chiar din debut, juniorii „au 
aruncat mănușa“ ; gol în min. 7 — 
la o fază splendidă concepută de 
Caniaro șî Tănăsescu și finalizată, 
printr-o bombă necruțătoare, de Ște- 
fănescu

Ambiționați de gol, ea și de fac
tura superioară de joc a juniorilor, 
ploieștenii s-au mobilizat, au urcat 
nivelul evoluției lor la acel al par-

BULETIN
ARBITRII MECIULUI 

STEAUA — VALENCIA

Jocul Steaua Valencia, de la
București, va fi condus de o brigadă 
de 
z.
Ș*

arbitri iugoslavi, alcătuită din 
Ilorvat (la centru), D. I’avicevici 
ii. Jluduuovici (la tușă).

PE ALTE TERENURI
Duminică, în campionatul diviziei 

C, următoarele partide se vor dis
puta după cum urmează :

— Viitorul Fieni — Oltul Sf. 
Gheorglie — pc terenul din Moreni.

— Metalul Rădăuți — Petrolul 
Moinești —- pe terenul din Botoșani.

DE PE FOILE DE ARBITRAJ, CU Șl FĂRĂ COMENTARII

prin stația de radiofi- 
comentat regulamentul

• C. PETREA (Jiul-Steagul ro
șu) : „Unii spectatori au aruncat 
cu pietre și cu castane in arbitrii 
de tușă. Am întrerupt jocul și am 
cerut organizatorilor să ia măsuri 
pentru curmarea acestor manifes
tări. Dacă se continua, eram ne
voit să opresc definitiv jocul. Am 
impresia că mulți spectatori nu 
cunosc regulile de joc. De aceea, 
propun ca 
care să fie 
le fotbal".

Susținem
C, Petrea. Dar, în același timp, ce- 
ren ca elementele turbulente sâ 
fie trimise în fața organelor pe
nal». Pasiunea pentru fotbal, pen
tru echipa favorită, nu justifică a- 
semrnea manifestări !

• GH. RETEZAN (Metrom Bra- 
șov-Cf .R. Pașcani) : „S-a eviden
țiat jucătorul Con tar do (C.F.R.),

propunerea arbitrului

» De la
® Pentru întîlnirea internațio

nală de fotbal ROMÂNIA — R. F. 
a GERMANIEI din 22.XI a.c., de 
pe stadionul „23 August", bile
tele se găsesc de vînzare înce- 
pind de luni 13.XI, la agențiile 
obișnuite.

• Agențiile din str. Smîrdan 
nr. 13. C.C.A. — bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și de la patinoa
rul „23 August" vor vinde și 

nico-tactice exprimate de tinerii 
fotbaliști români. Contestată, a- 
tunci, opinia s-a văzut validată 
de succesele individuale ale 
unora dintre foștii component! ai 
naționalei de juniori titularizați 
sau pe cale de a fi, în echipe de 
divizie A, B sau C; cazurile N. 
lonescu (Petrolul). Neagu (Ra
pid), Tătaru II (Steaua). Inserin- 
du-le numele, constatăm că sînt 
jucători ce dau, în general, cu
loare și eficientă echipelor în 
care activează.

Deci, s-ar părea că acesta este 
drumul cel mai bun pentru fot
balul nostru. Cum rămîne cu re
proșurile privind insuccesele din 
cadrul turneului U.E.F.A. ? Sînt 
îndreptățite sau nu? De ce le-am 
readus în actualitate ?

De fapt, nu le-am readus noi, 
ci viața. Cu prilejul recentei în- 
tîlniri Ungaria — România, teh
nicienii și ziariștii români, pre
zenti pe stadionul M.T.K., au re
discutat problema, faptul fiind de
terminat de diferența de vîrstă 
dintre cele două echipe aliniate. 
Așa cum scriam în relatarea de 
la meci, ungurii au fost mai mari 
cu un an, doi, majoritatea acti- 
vînd în prima divizie. Și, normal, 
vîrstă, experiența competitională 
și diferența de gabarit fizic și-au

PETROLUL M (1-0)
tenerului. Au egalat în primul mi
nut ai reprizei secunde, contribuind, 
pe ansamblul partidei, la ținuta 
plăcută a spectacolului sportiv, a- 
preciat cu căldură de spectatorii 
tîrgovișteni. La sfîrșitul partidei, an
trenorul ploieștean Hie Oenă, impre
sionat de evoluția juniorilor, ne măr
turisea că „o asemenea echipă 
putea să fie promovată în bloc 
divizia A”. Această declarație 
desigur cel mai frumos compliment 
pentru jocul prestat ieri de juniori.

în încheiere, o mențiune specială 
pentru tînărul Caniaro (in vîrstă de 
numai 16 ani), e 
fost „eu un cap“ 
celorlalți jucători..

ar 
în 

este

cărui evoluție a 
peste a tuturor

M. POPESCU

DE ȘTIRI
T<-

ora

-— Victoria Călan — Victoria 
Jiu — pe terenul din Si-meria.

Țoale aceste partide încep la 
11.
SIDERURGISTUL GALATI—F.C. 

KARL MARX STADT
în continuarea turneului pe care 

îl face în tara noastră, F. C. Karl 
M arx Stadt joacă duminică la Galati 
cu Siderurgistul. Al treilea meci ai 
oaspeiilor va avea loc joi, 16 noiem
brie. la Brașov, unde vor întîlni lo
tul national de tineret.

Partida Siderurgistul — Chimia 
Rm. Vîlcea a fost amînată pentru 
ziua de 19 noiembrie.

fundaș central, care are o pregă
tire tehnică bună. De asemenea, 
este foarte disciplinat".

• E. BUCȘE (Ind. sîrrnei C. 
Turzii-C.F.R. Timișoara) : „în tuia. 
73 am eliminat pe Jucătorii Albu 
(Ind. sirmei) și Seceleanu (C.I'.R.) 
pentru că, după avertismentul ce 
le-am dat in pauză, au încercat să 
se lovească".

Să facem cunoștință eu unul 
dintre 
Are 21 
a fost 
abateri, 
cțiune a primit-o în 1965, cînd a 
fost suspendat pe patru etape ! A- 
șadar, lui Albu îi este necesară o 
perioadă mai îndelungată de timp 
pentru a deveni un jucător disci
plinat. Sperăm că-i va fi acordată 
de Comisia de disciplină...

• I. DANCU (Chimia Suceava-

eliminați, jucătorul Albu. 
de ani și, pînă în prezent, 
suspendat, pentru diferite 
de patru ori. Ultima san-

I. E. B. S
bilete pentru întîlnirea interna
țională de hochei ROMÂNIA — 
R. D. GERMANA din 18—19.XI, 
ora 18, de la patinoarul „23 Au
gust'.

• Din cauza jocurilor de ho
chei ROMÂNIA — ELVEȚIA care 
se desfășoară mîine și duminică, 
de la ora 18, pe patinoarul „23 
August", patinajul public este 
suspendat iu aceste după-amieze.

vom fi satisfăcuți dacă ju- 
noștri vor juca

în sezonul viitor, o parte 
componentii echipei de azi 
titulari cu drepturi depline

frumos.

spus cuyîntul. La Budapesta, spe
cialiștii — români sau unguri — 
au fost de acord că reprezentan
ții noștri au demonstrat un stan
dard tehnic mai ridicat. Dar, re
zultatul a fost de partea adversa
rilor...

Mulțumiți Și nemulțumiți... Fe
licitări și reproșuri, totodată... 
Deci, problema rămîne deschisă. 
Sigur, 
niorii 
dacă, 
dintre 
vor fi 
în echipele de seniori ale clubu
rilor lor, dar nu putem rămîne 
indiferenți nici fată de rezulta
tele înregistrate acum.

Pledăm pentru ridicarea nive
lului de vîrstă ? Nu 1 Este oare 
posibilă obținerea unor rezultate 
pozitive (în cadrul competiției în 
care intrăm), cu respectarea stric
tă a vîrstei pe care o au compo- 
nenții echipei ? Sîntem gata, să 
răspundem da, aproape fără nici 
o ezitare. Un argument ni l-a 
dat întîlnirea Polonia — România 
de la Tarnobrzeg și altul chiar 
meciul pierdut la Budapesta. Mar
torii jocului de la Tarnobrzeg au 
subliniat ca o caracteristică fap
tul că juniorii români au renun
țat la artificiile tehnice, în fa
voarea unui fotbal sobru, cu an
gajament fizic marcant. Atrăgînd

Selecționata divizionară
Selecționata de tineret Sao Paulo 1—1 (I—0)

(Urmare din pag. 1)

siv preconizat1 pentru partida de la 
Berlin, echipa noastră a avut ieri, 
mai degrabă largi posibilități să a- 
tace, ceea ce a permis, îndeosebi lui 
Dobrin. dar și celorlalți mijlocași, să 
se „reprofileze" oarecum, alâturîn- 
du-se deseori colegilor din prima li
nie: lonescu. Constantin și Năstu- 
rescu A rezultat o suită de situații 
care de care mai favorabile la poar
ta oaspeților, dar numai una din ele 
a putut fi fructificată. In min. 35, 
la o centrare precisă a lui Nâstu- 
rescu, lonescu a reluat' balonul în 
plasă printr-o foarfecă de toată fru
musețea, care 1-a derutat pe Getulio. 
Tot lonescu, ieri în vervă deosebită, 
ar fi putut majora scorul, dar în două 
rlnduri (min. 43 și 71) mingea ex
pediată de el a Intilnit bara. Nume
roase alte ocazii au fost ratate atJt 
de lonescu cit și de Constantin, Nâs- 
turescu și Dobrin, dar trebuie spus 
că și portarul Getulio a apărat exce
lent. salvtndu-și echipa de ia primi
rea cîlorva goluri. Și ciad nimeni nu

Ceahlăul P. Neamț): „în general, 
joc dur. Da începutul reprizei a 
It-a — „spiritele" au fost mai li
niștite. Apoi, spre sfîrșitul meciu
lui, au reînceput să apară faultu
rile, Acestea au continuat și după 
eliminarea Iui leneși (Ceahlăul), în 
min. 75, pentru că a încercat să 
lovească cu pumnul un adversar".

Deci, la Suceava numai fotbal nu 
• s-a jucat-.. Ce părere au antrenorii 
respectivi ? Așteptam răspunsul...

P. VINTILA

4 zile pînă la închiderea vînzării biletelor
la tragerea autoturismelor LOTO din 14 noiembrie 1967
Numai 

a.c. mai 
biletele 
rismelor

pînă luni 13 noiembrie 
puteti să vă procurați 

pentru tragere, autotu- 
LOTO de marți 14 no-

TRAGEREA TUJTOTURISMELOR

atenția asupra acestui lucru, 
n-au făcut decît să furnizeze 
justificare în plus părerii noas
tre, exprimată după meciul de la 
Budapesta, și în care arătam că 
una din cauzele eșecului a con
stat tocmai în primatul acordat 
exhibiției tehnice. La Tarnobrzeg, 
juniorii noștri au învins cu 4—2. 
Elocvent!

Deci, se poate. Intrînd în com
petiție cu o echipă de juniori 
reală, dar 
cată, avem pretenții atît în ceea 
ce privește calitatea jocului cît 
și obținerea unor rezultate pozi
tive. Altfel...

cu o tehnicitate ridi-

VALENTIN PÂUNESCU

s-ar mai fi așteptat, s-a produs ega- 
laeea. La un fault comis de D. Ni- 
colae (min. 85) în marginea careului 
nostru, lovitura liberă a fost transfor
mată de China, care a șutat puter
nic și precis, facînd inutilă interven
ția lui Adamache.

Rezultatul de 1—1 nedreptățește e- 
vident selecționata română, dar, avtad 
în vedere caracterul amical și de ve
rificare al partidei, el nu trebuie să 
afecteze prea mult. Echipa a dat tn 
linii mari satisfacție și chiar dacă 
eficacitatea n-a fost cea dorită, fot
baliștii noștri nu meritau oricum hui
duielile cu care i-a „gratulat" o par
te a publicului la sfîrșitul partidei. 
Dintre jucători am remarcat îndeosebi 
pe Dan (redevenit un ferm stîlp al 
apărării), lonescu, Constantin și Do
brin (numai în prima repriză ; după 
pauză el s-a menajat vizibil, alerglnd 
mult mai puțin decît Constantin și lo
nescu, care au ceva ani în plus). Sub 
așteptări Koszka, D. Nicolae, dar 
mai ales Libardi, a cărei formă ac
tuală nu-1 recomandă pentru menți
nerea în lot.

De la oaspeți, alături de portarul 
Getulio, ne-au mai plăcut fundașul 
Claudio și extremul dreapta Edu.

Arbitrul maghiar Tibor Wotawa a 
condus corect următoarele formalii:

SELECȚIONATA DIVIZIONARA. 
Cuman (din miu. 46 Adamache) — 
Ivăncescu (min. 46 Greavu), D. Ni- 
colae, C. Dan. Mocana — 
(min. 46 Libardi), Koszka 
rescu, Constantin, Dobrin,

ChergheU
— Năstu- 
loneseu.

SELECȚIONATA DE
SAO PAULO 5 Getulio
Almeida,
Jorge) — Tiao, Gesse — Edu, Clina,
Bene, Toninho (min. 78 Pavoni).

TINERET
- Claudio,

Guassi, Arnaldo (min. 46

iembrie la care se atribuie în nu
măr NELIMITAT următoarele au
toturisme (cu huse de protecție) : 
„Renault 16', „Skoda 1000 M.B.*, 
„Fiat 850“ și .Trabant 601“ pen
tru variantele cu 3 numere cîști- 
gătoare din primele 9 extrase.

Tot NELIMITAT se atribuie și 
premii de 75.000 Iei țun autotu
rism la alegere dintre cele pa
tru tipuri arătate mai sus și dife
rența în numerar).

Printre alte cîștiguri se mai 
acordă și premii fixe în bani în 
valoare de 300 lei pentru varian
tele cișligăloare cu numai 2 nu
mere din cele 5 extrase.

Pentru atribuirea tuturor prerni-

O elocventă imagine pentru dife
rentele de vîrstă, gabarit și... teh
nică dintre juniorii români și un
guri care s-au întîlnit recent la Bu
dapesta. (Prilej cu care a fost fă
cută fotografia de fată. Jucătorul 
din dreapta este lordăneseu).

NOTA
,LA O DATA CE SE VA 

STABILI ULTERIOR 1“

lntr-o discuție avută înain
tea meciului cu Steagul roșu, 
antrenorul secund al Jiului, 
DR. FRÎNCULESCU, spunea că 
slaba evoluție a jucătorilor săi 
este și o urinare a faptului că 
planul de pregătire a fost dat 
peste cap din cauza unui joc 
mereu araînat. E vorba de me
ciul cu Rapid. Programat ini
tial la 6 septembrie, el a fost 
amînat, împreună cu celelalte 
meciuri ale etapei, la 12 oc
tombrie. Apoi, Rapidul plecînd 
în turneu în R. F. a Germa
niei, jocul a fost mutat la 
1 noiembrie. Cum formația 
bucureșteană ducea tratative în 
acea perioadă cu Juventus To
rino, pentru a stabili datele 
meciurilor din ,C.C.E.“ [fapt 
cunoscut de F.R.F.), partida 
Rapid — Jiul a fost amînată 
pentru 8 noiembrie. Deci, me
ciul trebuia să aibă loc 
miercuri.

Desigur, slaba evoluție a 
Jiului nu trebuie pusă numai 
pe seama acestor amînări, dar, 
oricum, antrenorul Jiului are 
dreptate. Un joc oficial pro
gramat la mijlocul săptămînii 
duce la schimbarea planului de 
pregătire a unei echipe.

Dar aceste amînări au avut 
o influentă negativă și asupra 
bugetului asociației Jiul. De 
fiecare dată erau reținute bi
letele de avion Deva — Bucu
rești. Apoi, asociația anunța 
Agenția TAROM din Deva că 
nu mai poate face deplasarea 
și... urma o penalizare de 25 
la sută din costul biletelor. 
uite așa : o dată 500, altă dată 
500, de patru ori cîte 500, 
egal 2 000 lei (costul a 
mingi) au fost aruncați 
apa... Jiului.

Acum aflăm că meciul 
fost amînat pentru „o dată 
se va anunța ulterior", 
concret nici că se 
Asemenea programări pe pi
cior influențează — după cum 
am spus — pregătirea echipe
lor și buna desfășurare a 
campionatului. Poate ar fi ca
zul ca tovarășii din Comisia 
de competiții a F.R.F. să se 
hotărască o dată. Nu de alta, 
dar noi ne gîndim de pe acum 
la retur...

10
pe

a 
ce 

Mai 
putea 1

C. ALEXE

ilor vor fi efectuate 21 de extra
geri, în total 85 de numere.

Primele 20 extrageri sînt for
mate din cite 4 numere din 90, 
iar ultima extragere (a XXI-a) 
din 5 numere din 90.

Biletele J de 60 lei vă 
posibilitatea participării la 
extragerile.

oferă 
toate

astăzi• Tragerea LOTO de 
va avea loc la. București în sala 
clubului Finanle-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18,00.

fiubncă redactată de ădminls- 
trația de nat LoHu-Ptuuvopvrt.



Trimisul nostru special la Istanbul, C. Faur, ne transmite prin telefon *

0 finală dramatică și citeva prime învățăminte j
...Ultimele clipe petrecute în 

„Spor Vesergi Sarayi", umplut 
pînă la refuz miercuri seara de 
un public entuziast, mare iubitor 
al voleiului, trăind la unison cu 
jucătorii „finala finalei" campio
natelor europene. A fost o luptă 
formidabilă, electrizantă din pri
mul pînă în ultimul minut, de un 
echilibru pe care nimic nu-1 poa
te ilustra mai bine decît evoluția 
scorului, cu sumedenia sa de răs
turnări, care au făcut să trepi
deze tribunele. Iată, prin graiul 
cifrelor, filmul celor 140 de mi
nute de joc ale partidei U.R.S.S. 
— Ce! slovacia, la capătul că- 
leia, după 16 ani, echipa sovie
tică recucerea titlul continental 
pe care-1 mai cîștigase în două 
rînduri (Sofia 1950 și Paris 1951) : 
1—0, 1—1, 3—1, 3—2, 5—2, 5—4,
6— 4 6—5, 11—5, 11—6, 12—6,
12—7, 15—7 ; 1—0, 1—2, 7—2,
7— 12, 11—12, 11—13, 15—13;
0—2, 2—2, 2—4. 4—4, 4—5, 7—5, 
7—7, 8—7, 8—9, 9—9, 9—10,
12 —10, 12—14, 13—14, 13—15 ;
0—2, 2—2, 2—5, 3—5, 3—6, 5—6,
5— 12, 8—12, 8—14, 10—14,
10—15 ; 0—2, 2—2, 2—4. 3—4,
3—8, 6—8, 6—10, 7—10, 15—10 !

Care au fost armele de bază 
ale noilor campioni ? O excelen
tă pregătire fizică și psihologică, 
mulțumită căreia radicala trans
formare petrecută în maniera de 
joc a voleibaliștilor sovietici s-a 
putut materializa deplin. Forța 
acționează acum la ei într-un 
regim .de o deosebită varietate 
combinativă. în apărarea din li
nia a Il-a, echipa U.R.S.S. a apli
cat într-o măsură mai mare decît 
toate celelalte principala învăță
tură și concluzie a C.M. de la 
Praga. Anume, a dezvoltat aproa
pe la maximum mobilitatea, ca-

Fotbal pe glob
RAMSEY „AMENINȚA11

Echipa de fotbal a ligii engleze 
s învins la Dublin cu 7—2 (3—0) 
o selecționată a ligii irlandeze. Co
mentatorii sportivi subliniază jocul 
excelent al noii echipe pregătite de 
Ramsey pentru viitorul campionat 
mondial. în min. 65 scorul era de
6— 0 pentru liga engleză. Marea re
velație a acestui meci a fost Martin 
Chivers, autor a trei goluri.

SINGURUL DRUM AL LUI 
PELE...

Inserăm din nou în coloanele zia
rului nostru o știre despre renumi
tul Pele. Ea va bucura desigur pe 
numeroșii admiratori ai marelui as 
■1 jocului eu balonul rotund. După 
accidentele suferite la C.M. din 1966 
ți în urma tratamentului medical 
îndelungat, Pele a declarat zilele 
trecute că este complet vindecat, că 
se simte în formă foarte bună și că 
arc un moral excelent. „Singurul meu 
drum este acum către un teren de 
fotbal" — a declarat Pele.

SLAVIA PRAGA ÎN 
TURNEU

pacitatea defensivă, prin interven
țiile acrobatice ale trăgătorilor de I 
gabarit superior (Sibiriakov, Krav- I 
cenko și Beleaev), care — „zbu- 
rînd" pe fundul terenului cu a- I 
proape aceeași eficacitate ca a 
„mărunții" Mondzolevski, Sau- 
rambaev și Ivanov — nu mai I 
lasă în cîmpul propriu decît ra- I 
reori „goluri". ,

E trist că trebuie să învățăm I 
iarăși din victoriile altora asupra ■ 
noastră, iar de la noi... doar din . 
greșeli.

Dar trebuie să învățăm I

Corespondențe speciale pentru „SPORTUL POPULARA

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI, PENTRU PRIMA OARĂ 
IN FAȚA SPECTATORILOR BUCUREȘTEHI

Ghazi Egitim Spor — 
o echipă de baschet tinără, dornică 

să acumuleze experiență
Despre campioana feminină de 

baschet a Turciei se cunosc în 
România, probabil, foarte puține 
lucruri. Faptul e explicabil: 
Ghazi Egitim Spor, numele sub 
care este reprezentat în compe
tiții Institutul de cultură fizică 
din Ankara, a fost înscrisă pen
tru prima oară în campionate, în 
anul 1956. Campion universitar 
în 1959, 1963, 1964, 1965 și 1966 
clubul Ghazi Egitim, prin echipa 
sa feminină de baschet, și-a ad
judecat acum și titlul național.

Pentru baschetbalistele de la 
Ankara, sorții nu au fost prea 
binevoitori. Ele urmează să-și 
dispute calificarea în faza supe
rioară a „C.C.E.", în compania 
unei cunoscute formații româ 
r.ești, Politehnica, a cărei supe
rioritate nu poate fi, după cum 
se pare, pusă la îndoială. Și 
atunci ? Campioana Turciei are 
totuși ceva de cîștigat: va acu
mula cunoștințe, își va îmbo

Fază din meciul România — Elveția, disputat în cadrul grupei B 
a C. M.~ din 1965, cînd victoria a revenit la limită jucătorilor 

români (4—3). Iată-l pe Biro înscriind golul victoriei.

Roland Matthes (R.D.G.) a stabilit miercuri la Leipzig un nou record mondial in proba de 200 m 
spate, cu 2:07,9.

găți experiența sportivă, Politeh
nica București constituind un 
partener ideal din acest punct 
de vedere. De altfel, în urma 
corespondentei diiitre conducerile 
celoT două cluburi, s-a ajuns la 
acordul de a se disputa cîte două 
meciuri atît în tur, cit și în re
tur (evident, doar cîte unul din
tre ele va conta pentru „C.C.E.").

Deși Ghazi Egitim Spor nu 
are nume sonor, unele jucătoare 
ale sale ies . totuși, în evidență 
prin calități fizice și talent. Uri 
exemplu este Y. Giil, care are 
199 cm înălțime și doar 17 ani. 
Restul jucătoarelor au înălțimea 
între 160 și 172 cm. Iată numele 
lor: Ermine Durman, Andan 
Kurdalu, Ingi Giivendiiren, Yonga 
Giivendiiren, Mayre Kut, Sirben 
Gedik, Filis Giirsay, Hikmet Gone, 
Ayden Cikin și Mestap Yaltîn.

KAMIRAN CELEBi
redactor Ia agenția de presă

Anatoly-Islanbul

Echipa de hochei a Elveției 
se prezintă sîmbătă pentru pri
ma oară în fața iubitorilor de 
hochei din București. Un ase
menea eveniment este desigur 
așteptat cu nerăbdare de ama
torii sportului cu crosa și pucul 
din capitala României. Dar, din 
capul locului, trebuie să mențio
nez că actuala formație a El
veției nu mai este de valoarea 
aceleia de acum cîțiva ani. în 
prezent, hocheiul elvețian trece 
printr-o accentuată criză, deter
minată . în special de eșecul su
ferit la C.M. de la Viena, unde 
reprezentativa noastră s-a clasat 
pe ultimul loc în grupa B și a 
retrogradat în grupa C. Presa 
sportivă a supus atunci unui as
pru rechizitoriu hocheiui elve
țian. Ca urmare, fostului antre
nor, dr. Jancuska, 1 s-a desfă
cut contractul, a fost aleasă o 
nouă conducere a federației, s-a 
restructurat lotul, ba chiar s-a 
stabilit ca echipa reprezentativă 
să nu susțină un timp îndelun
gat nici un meci international. 
Această ultimă hotărîre nu a 
fost însă aplicată, ea fiind com
bătută cu argumente convingă: 
toare: nu se poate obține un 
progres fără a avea un program 
internațional.

Și iată că sîmbătă, selecțio
nata „țării cantoanelor" susține 
primul său meci din actualul se
zon. Dintre componenții echipei, 
nu mai puțin de cinci sînt de- 
butanți. în general, lotul este al
cătuit din jucători foarte tineri, 
pe care antrenorul cehoslovac 
Heiny Gecoacht (fost la Servette 
Geneva) intenționează să-i ro
deze în vederea competițiilor im
portante din anii următori. Ca 
portar a rămas Rigolet de la 
Chaux de Fonds, echipă clasată 
acum pe primul loc în campio
natul de hochei al Elveției. Ri
golet este un portar cunoscut. 
El apără buturile reprezentativei 
din 1964 și numai în cazuri ex
treme a fost schimbat cu Maier, 
care acum, din motive personale 
nu va putea face deplasarea. Re
zerva lui Rigolet este Clerc de 
la Servette Geneva, o singură 
dată international. în ce-i pri
vește pe fundași, alături de 

vechii internaționali Langnauer 
Lehmann, Aschlimann și Kradol- 
fer, doi jucători vor debuta, pro
babil, în echipa națională: Lolt 
și Sgualdo.

Prima linie de înaintare este 
formată din cei trei frați Liithi 
(Peter, Ulii și Heinz). Acesta a 
fost.de altfel, cel mai bun trio 
elvețian din ultimii ani. El ne 
amintește de valoarea fraților 
Poltera, Toriani și a celebrei 
„troici" alcătuită din familia 
Delnon. Se pare, însă, că în cu- 
rînd actualul trio se va reduce, 
deoarece Peter Liithi a anunțat 
că va abandona activitatea com- 
petitională. în orice caz, Ia Bficu- 
Tești, cei trei Luthi vor fi vă- 
zuți și probabil apreciati.

A doua linie de atac este 
compusă din jucători de la Ser
vette Geneva: Giroud — Chap- 
pot — Piller. Chappot se remar
că printr-un joc elegant, printr-o 
desăvîrșită tehnică în mînuirea 
crosei. EI este, de altfel, cel mai 
exDerimentat și cel mai bun ju
cător al formației (a îmbrăcat 
de 51 de ori tricoul naționalei). 
Chappot acționează de obicei în 
cuplu cu Pilier, fiind foarte pe
riculos în acțiunile pe contra
atac. Ambii au jucat multi ani 
împreună, în echipa Villars, cam
pioană a Elveției în 1963 și 1964.

în fine, linia a treia este for
mată din Henri (Servette Gene
va), furier (Chaux des Fonds) 
și Parolini (Zuricher S.C.). Pri
mii doi au mai iucat în națio
nală, în timp ce Parolini revine 
în formație după o absență în
delungai cauzată de un trauma
tism.

După opinia mea, la ora ac
tuală. diferența dintre echipele 
României, și Elveției este de cel 
puțin o clasă în favoarea viitoa
relor noastre gazde. Deci, o vic
torie a românilor este indiscuta
bilă. Pe noi elvețienii ne bucură 
că această primă partidă inter
națională a sezonului are loc la 
București deoarece știm că ne 
vom reîntoarce acasă cu multe 
învățăminte.

FR1DOLIN LUCHSINGER 
redactor la „SPORT" Zurich

La 17 noiembrie, Slavia Praga 
pornește Intr-un lung turneu în mai 
multe țări ale lumii: 16 meciuri In 
S.U.A., Noua Zeelandă, Australia, 
Cambodgia și Malaezia. Echipa va 
Ii Însoțită de fostul internațional 
Planieka.

ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE

„Cupa orașelor tîrguria: Atletico 
Madrid-Goztepe Izmir 2—0 (1—0) ; 
Atletico Bilbao—Girondina Bordeaux 
1—0 (0—0). Spaniolii s-an cali
ficat pentru faza următoare.

„Cupa Mitropa" s Inter Bratislava 
—Banyasz Tatabanya 7—0 (4—0).

’• Gvor—Salgotarjan 1—0 (1—0) 
fir finala „Cupei Ungariei".

J Știri, rezultate, știri
NOU RECORD MONDIAL DE NATAȚIE

ICu prilejul unui concurs de natație desfășurat în bazinul acoperit 
de 50 m din Leningrad, înotătorul sovietic Vladimir Kosinskj a sta- 
Ibilit un nou record mondial în proba de 100 m bras, cu timpul de 

1:06,7. Vechiul record era de 1:06,9 și aparținea compatriotului său 
Prokopenko.

I TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH
în runda a 17-a a turneului interzonal de șah de la Soussa (Tuni

sia). Portisch l-a învins pe Sharap și Byrne pe Suttles. Miagmarsuren 
Ia cîștigat la Quellar Partidele Gligorici — ResbevSky, Matanovici — 

Gheller și Ivkov — Gipslis s-au încheiat remiză. Restul partidelor s-au 
întrerupt. în clasament conduce Larsen cu ll>/2 puncte din 15 partide, I urmat de Gligorici cu 11 puncte din 16 partide, Gheller și Portisch
cu cîte 10 puncte din 15 partide, Ivkov cu 10 puncte din 16 par
tide etc.

PE SCURT
• într-un meci in

ternațional de handbal 
masculin contînd pentru 
„G.G.E.", Honved a în
vins cu 34—18 (17—8) 
echipa Ilalsingborg (Su
edia). Jocul a fost 
condus de arbitrul V. 
Sidea (România).

* La Copenhaga, In 
cadrul aceleiași com
petiții, II. 6. Copenha
ga a dispus cu 24—20 
de Dynamo Berlin. în
vingătoare în primul

joc cu 29—22, echipa 
Dynamo s-a calificat 
pentru faza următoare 
a competiției.

• A V-a etapă a 
. Turului ciclist al Mexi
cului, desfășurată pe 
ruta Toluca-Queretaro 
(200 km), a fost cîș- 
tigat'ă de columbianul 
Martin Rodrigucz, cro
nometrat în 4 h 38:29,0. 
în clasamentul general 
conduce Pachon (Co
lumbia).

• Duminică, echipa 
dc box a Poloniei va 
întllni la Paris pe cea 
a Franței. Printre com
ponenții reprezentativei 
Poloniei se numără 
Kulej, Grudzien, Czem- 
pik.

• în campionatul de
hochei pe gheață ri 
U.Pi.S.S. : Dinamo Mos
cova—Dinamo Kiev
2—2, Ț.S.K.A. Mosco
va—S.K.A Leningrad 
4-3.
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