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Turul ciclist al României inclus în competițiile 
pentru „Cupa cliallange“

La Geneva, asociația oiganizatorilor de curse 
cicliste pentru amatori l-a reales ca președinte pe 
Golembiewski (Polonia). Nicolae Oțeleanu (Româ
nia) figurează printre noii membri, TURUL CICLIST 
AL ROMÂNIEI DIN 1968 A FOST INCLUS ÎN 
COMPETIȚIILE CARE PARTICIPĂ LA „CUPA 
CHALLANGE", atribuită țărilor care obțin celemal 
multe victorii în competițiile pentru amatori. In 
acest an, trofeul a revenit Cehoslovaciei,

FLORIN GHEORGHIU
Si GERTRUDE BÂUMSTARK- 

CÂMPIONI LA ȘAH
Campionatul de șah și-a consu

mat aseară, molcom, finalul de 
remiză. FLORIN GHEORGHIU, 
virtualul cîștigător, a terminat re
pede, profesional, la egalitate, 
partida sa cu Ungureanu, pri
mind cu o reverență adîncă aplau- 
teie de rigoare. Recordului său, 
greu de egalat, i se adaugă, as> 
fel, încă o linie: PENTRU A 
ȘASEA OARĂ CAMPION!

Alte cinci „remize de salon", 
în ultima rundă : Georgescu— 
Ncamțu, Pavlov—Vaisman, Fis
cher—Buza, Soos—Zara, Reicher— 
Radovici.

Seara a fost animată, oarecum, 
de victoria spectaculoasă a lui 
Ciocîltea (obținută la Demian, în, 
stilul strălucitor, de altă dată, al 
fostului campion) și de partida pe 
care „metronomul remizelor", 
Ghițescu, ia cîștigat-o la Drimer. 
Nacht l-a învins pe Partoș, la po- 
tou. La ora cînd se desfășura 
festivitatea de premiere, Troia- 

nescu și Seigal continuau, ambi
țioși, partida lor, fără vreo im
portanță în clasamentul care arată 
astfel :

GHEORGHIU 14, Ciocîltea și 
Buza 13, Ghițescu 12,’A, Radovici 
12, Ungureanu și Soos IOV2, Par
toș 10, Reicher 9JA, Drimer. 
Nearnțu, Pavlov, Vaismain și Zara 
9, Tiroianescu 8 (1), Fischer 7Va, 
Nachit 7, Segal 6 (1), Georgescu 6, 
Demian 4,’/2.

Meciul de baraj’ pentru titlul 
feminin dintre GERTRUDE 
BAUMSTARK și Margareta Tco* 
dorescu i-a revenit categoric celei 
dintîi cu scorul de 3—1 (+2—2).

(V. CH.)

I
In cel mai important meci al turneului 
de handbal de la Cluj,

DE SELECȚIONATA MOSCOVEI
CLUJ, 24 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Nu exagerăm 
cu nimic dacă spunem că etapa 
de vineri a turneului internați
onal feminin de handbal a fost 
cea mai importantă. În meciul 
vedetă, s-au întîlnit selecționa
tele Bucureștiului'și Moscovei, de 
fapt adevărate reprezentative ale 
celor două țări. Partida, conside
rată pe bună dreptate derbiul 
competiției, a fost extrem de e- 
chilibrată, victoria revenind în 
cele din urmă sovieticelor. Ele au 
cîștigat, la capătul unui joc care 
poate primi calificativul de ex
cepțional, (datorită dinamismului 
și pasionantei evoluții a 
lui cu 12-11 (5-6).

Deci, în prima repriză 
noastră a condus. Și a
uneori cu autoritate, făcînd im
presia că în cele din urmă va 
obține victoria. A fost o perioa
dă, în care handbalistele românce 
au jucat cel mai bine, conducînd 
cu 2-0, 4-2 și 6-3 (min. 17). Din păca- 

. te. spre sfîrșitul reprizei, ca și într-o 
bună parte din cea de a doua/ 

■ jucătoarele noastre nu au mai a-
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de-

scorn-
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condus

vut forța necesară să lupte efi
cient, atît în apărare cît și în a- 
tac, cu masivele handbaliste so
vietice. Pentru că, trebuie să 
nem, ceea ce a contat cel 
mult în conturarea victoriei 
fost forța, capacitatea de a 
în final resurse fizice pentru
tașare. în această privință, echipa 
Moscovei a fost superioară selec
ționatei Bucureștiului care, deși a 
intrat în ultimele 10 minute cu 
avantaj, a părăsit terenul în
vinsă.

Au marcat: Jivih 5, Sabanova, 
Sevcenko, Mihailiuk, Saiuk, Kan 
Fan San cite 1, Osetinskaia 2 
pentru Moscova, respectiv Stark 
8, Bîtlan, Szekely și Sramko. A 
arbitrat S. Moudri (Cehoslova
cia).

în deschidere, echipa noastră de 
tineret, a cărei evoluție era aș
teptată cu interes, a dezamăgit în 
bună măsură. Nu încape discuție 
că între această selecționată, în 
componența căreia intră cele mai 
talentate handbaliste în vîrstă 
pînă la 18 ani, și reprezentativa 
Iugoslaviei este o diferență clară, 
determinată de plusul de expe
riență, de forța fizică și de baga
jul de cunoștințe tehnice și tac
tice ale oaspetelor. Dar, de aici 
și pînă la a pierde meciul la o 
diferență categorică, este totuși un 
drum.

Scorul final de 21-9 (9-3) a fost 
realizat de Knezevici 5, Samardija 
4, Vejnovicl 3, Sonjici, Seftak, 
Rebernjak, Karabati cite 2, To- 
masek 1 pentru Iugoslavia, Hriv- 
niak 4, Arghir 3, Topîrlan 2 pen
tru București tineret.

Sîmbătă, în sala sporturilor, au 
loc meciurile București tineret — 
Budapesta și Iugoslavia — Mos
cova.

Călin ANTONESCU

FESTIVITATE
SPORTIVĂ
ȘCOLARA

Astăzi, cu începere de la ora 9, 
in sala liceului nr. 24, vor avea loc 
finalele campionatelor școlare și 
distribuirea premiilor pentru școlile 
din raionul „30 Decembrie".

1.967. Finala categoriei senii-\ 
ușoară. Craioveanul Mihai 
Goanță (dreapta) l-a, învins pe 
Gh. Bădoi, cucerind primul 

său titlu de campion
Foto : A. Neagu

Cu 11 goluri Pană conduce în cla
samentul golgeterilor

Blajec și Sandici în luptă pentru balon. Fază din jocul Dinamo București — Partizan
Belgrad, revenit pol.oiștilor noștri cu 7—6. Foto : N. Aurel

Aseară, in turneul semifinal al „C.C.E." la polo

0IUH0 BUCUREȘTI A ÎNVINS cu 7-6
I
I

K PARTIZAN
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Turneul semifinal al „C.C.E." la 
polo a debutat cu o splendidă 
victorie a dinamoviștilor bucu- 
reșteni în fața actualilor cam
pioni ai continentului, jucătorii 
de la Partizan Belgrad. A fost un 
succes mult aplaudat, pe 
bucureștenii l-au meritat 
plin.

încă din primele minute, gaz
dele, puternic încurajate de pu
blicul prezent în număr mare în 
tribunele piscinei Floreasca, a- 
tacă furibund. Novakovici este 
asaltat în,4>eijnanență și. doar.ba- 
rele îl salvează din două situații 
critice. Totuși, cei care reușesc 
să deschidă scorul sînt poloiștii 
de la Partizan. Jankovici sare e- 
vident peste Novac și, rămînînd 
singur cu Frățilă, înscrie sigur. 
Nu trec decît 60 de secunde și 
egalitatea este restabilită pe ta
bela de marcai : Kroner transfor
mă impecabil un 4 metri. Apoi, 
dinamovlștii sînt permanent la 
poarta adversă, obligîndu-și ad-

Alarmă în boxul craiovean
deNu- spunem nici o noutate :_

cîțiva ani, boxul craiovean se zbate 
într-o mediocritate supărătoare. Or
ganele sportive locale, antrenorii și 
boxerii privesc cu nepăsare cum se 
duce de rîpă prestigiul unui sport 

V'a're a strălucit aici cîndva. De 2—3 
ani. Craiova nu mai furnizează 
boxului rorfiânesc elemente de va
loare. în campionatele de seniori, 
dar mai cu seamă în cele de juniori, 
pugiliștii craio.veni au făcut, în ulti
mii ani, simple acte de prezență. în 
boxul craiovean, semnalul de alarmă 
trebuie, deci, tras cît mai repede.

★
De-a lungul anilor, atît cei care au 

deprins tainele boxului în sălile cra- 
iovene de antrenament, cît și cei care, 
dintr-un motiv sau altul, s-au stabilit 
aci, au creat o frumoasă tradiție *pu- 
gilistică. Stimulați de interesul fată 
de box al miilor de spectatori pre
zinți la fiecare reuniune (fie ea de 
mai mare sau de mai mică impor
tanță), tinerii pugiliști au făcut ca 
despre boxul local să se vorbească 
deseori la superlativ. Antrenorul

Marcu Spakov spunea, deunăzi, 
are o profundă admirație pentru 
xerii din această regiune, că tempe
ramentul, curajul și pasiunea lor 
pentru „nobila artă“ sînt calități mai 
puțin vizibile la pugiliștii din alte 
regiuni. Dispunînd de material uman 
de certă valoare, de condiții de pre
gătire incomparabil superioare celor 
de acum 10—15 ani, ne întrebăm, to

că 
bo-

0 comisie regională in care 
intrase răzmerița
Lipsă acută de antrenori 
Tradiția trebuie continuată

CAMPIOANA
versarii să comită multe iauituri 
pentru a rezista. Două lovituri 
de Ia 4 m sînt transformate de 
Grințescu și conducem cu 3-1.

în următoarea repriză, Partizan 
face eforturi tot mai susținute 
pentru a reveni. Este rîndul oas
peților să domine și chiar să e- 
galeze prin Sandici și Jankovici. 
Partida începe să fie mai aprin
să. Campionii noștri greșesc des, 
jucînd la centru unde irosesc 
multe mingi și chiar pasele lor 
nu sînt prea sigure. Totuși, ei își 
depășesc, adversarii prin contra
atacuri supranumerice și din nou 
Dinamo va avea un avantaj de 
două puncte: 5-3 (Grințescu șl 
Kroner). Replica cuplului San- 
dici-Jankovici este însă promptă 
și... 5-4

Ultimul sfert. Luăm mingea și 
atacăm. Kroner încheie o splen
didă cursă a Iui Grințescu cu o 
bombă în plasa lui Novakovici, 
dar și Perisici marchează în 
poarta Iui Frățilă. Mai sînt cîteva 
minute și conducem doar cu 6-5. 
Apoi cu 7-6 (Grințescu și Marco- 
vici). Un avantaj minim, pe 
însă, echipa bucureșteană 
apăra cu strășnicie, astfel că 
cheierea partidei ea și-a 
trece în palmares prima sa
torie în fața lui Partizan. O vic
torie care va cîntări desigur

care, 
îl va 
la în- 
putut 

vic-

EUROPEI
Ț.S.K.A. MOSCO

VA—DYNAMO BER
LIN 8—6 (2—0, 1—1, 
2—1, 3—4). Arbitru: 
Gajdarov (Bulga
ria). Ț.S.K.A. : Gu
liaev — Novicov, 
Dolgușin, A. Aki

mov 3, V. Akimov, 
Semenov 4, Jansîn, 
Sidioyski 1, Tiscen- 
co. Golovanov; DY
NAMO : " '
Lange 
Rusche, 
Eludau, 
Cinner 4, Herzog 1, 
Malkowski.

DINAMO BUCU
REȘTI — PARTI
ZAN BELGRAD 

7—6 .(3—1, 1—2, 1—1, 
2—2). Arbitru : M. 

Manguiîlot (Spania). 
DINAMO : Frățilă— 
Kroner 3, Grințe 
cu 4, Zahan, Nt 

vac, 
Blajec, 
firescu; 
Novakovici 
kovici 2, Sandici 2, 
Perisici 1, Tedeschi, 
Antunovici, Maro- 
vici 1, Maniei, Cuk- 
vas, Glitici.

PROGRAMUL
DE AZI

Korb
1, Rund, 

Schuler, 
Schmidt,

țes- 
______. _ ro- 
Mărculescu, 
Popa, Zata- 
PAKTIZAN:

Jan-

10,30 : Dy- 
Bcrlin—Par- 
ora 11,30 :

Hil-
Ț.S.K.A. 

ora 19 î
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Diimmo a întrecut categoric 
pe AvîntuE M. Ciuc

Iată relatări de la, meciurile de 
ieri ale campionatului de-hochei. -

TIRNAVA ODORHEI — PETROL- 
GEOLOGIE 5—4 (1-0, 2-2, 2-2)

(3), G. Szabo, Biro, Calamar (cîte 
.. 2), Peter, . Petrescu, Gheorghiu,
Ioniță, Czaka, Ștefanov, pentru 
Steaua, O'tvos și Naghi pentru 
Agronomia.

O partidă echilibrată, de mare 
luptă, presărată însă cu destul de 
multe neregularități și de o -slabă 
factură tehnică. Meciul; a ..plăcut 
prin dîrzenia cu care ,s-a jucat. 
Hocheiștii de la Odorhei au con
dus cu 3-1 și 5-2'' dar n-a lipsit 
mult pentru a fi egalați. Punctele 
au fost realizate deh Szocs, Al
bert, Fiilop, Gyorgy.(2), respectiv 
Sgîncă II,- Mantea, Bianu și Mi- 
hăilescu.

DINAMO — AVÎNTUL M. CIUC
12—1 (4-1, 6-0, 2-0)

Bucureștenii au tranșat mai u- 
șor decît era de prevăzut rivali
tatea lor sportivă cu hocheiștii

tuși, ce-i lipsește boxului craiovean 
pentru a-și recuceri poziția fruntașă ?

O COMISIE REGIONALA ÎN CARE 
INTRASE RĂZMERIȚĂ

De multe ori, succesul înregistrat 
într-o ramură sportivă se datorește 
entuziasmului și competenței unor 
oameni care conduc activitatea res
pectivă. „Omul sfințește locul1* — 
spune un vechi și înțelept proverb 
românesc. La Craiova au . existat, 
acum 5—6 ani, cîțiva pasionați care 
se străduiau —și reușeau— să țină 
sus steagul acestui sport. Cine n-a 
auzit, pe-atunci, de comisia regională 
a Olteniei, despre a cărei activitate 
laborioasă am mai scris ? Membrii 
acesteia i-au angrenat în activitatea 
pugilistică pe toți cei care iubeau 
boxul, participau la antrenamentele 
conduse de Dumitru Ciobotaru, îi 
îndrumau pe sportivi să-și completeze 
studiile, se interesau de activitatea 
acestora în producție și de viața lor 
familială. Acestor oameni (printre 
care ' Constantin Popa, petre Toni- 
tza, Constantin Burdescu, Ion Cetă- 
țeanu, Nicolae Popescu, Petre Radu
lescu) le datorează boxul craiovean 
succesele sale. Puternica echipă Di
namo Craiova, temută și de formațiile 
bucureștene, constituia uri produs 
al muncii colective, entuziaste și

competente, desfășurate de oamenii 
despre care vorbeam.

Dar, la un moment dat, unii dintre 
acești factori de bază ai boxului 
craiovean au plecat din regiune. An
trenorul Ciobotaru a fost transferat, 
în interes de serviciu, la București, 
între membrii comisiei regionale a 
intrat răzmerița. Interese înguste au 
făcut ca ei să se dezbine. Boxerii 
au rămas fără antrenor, iar în acti
vitatea secției de box a asociației 
Dinamo delăsarea și-a pus tot mai 
pregnant amprenta. Era de așteptat 
ca și Consiliul regional pentru edu
cație fizică și sport să intervină 
hotărît, să bareze tendința de auto
dizolvare a boxului craiovean. Spor
tul cu mănuși avea nevoie de un 
sprijin, de o îndrumare urgentă, 
pentru a fi readus pe drumul cel 
bun. Dar nu . s-a întîmplat așa ceva. 
Toate eforturile C.R.E.F.S. s-au ca
nalizat în direcția sprijinirii multila-. 
teralG a echipei de fotbal Universi
tatea, în timp ce boxul — sport cu 
o veche tradiție — a fost neglijat 
aproape complet.

CINE SÂ-I PREGĂTEASCĂ, 
DE FAPT, PE BOXERI ?

Nesprijiniți .și necontrolați, antre
norii A. Ciocan, M. Alexandrescu și 
Gh. Lungu au văzut că-și pot lua sa
lariul și fără prea multă bătaie de 
cap. Cu antrenori care muncesc fără 
tragere de inimă (Ciocan), care își 
petrec timpul mai mult prin loca
luri (Alexandtescu și Lungu), angre- 
nîndu-i, uneori, și pe sportivi în 
=>neastă. „activitate", era de așteptat 
ca boxul craipvean să facă pași mari 
înapoi. Așa se explică de ce în sălile 
de antrenament au început să vină 
tot mai puțini sportivi. Ne întrebăm,

R. CALÂRAȘANU

Ora 
namo 
tizan ; 
Den Robben
versum — 
Moscova ;
Dynamo Berlin
Dinamo București ; 
ora 20 : Partizan— 
Den Robben.

1
Ad. VASILIU

(Continuare in pag. a 4-a)

0 atractivă întîlnire
la popice:

BUCUREȘTI-ZREN JANIN

Citiți:
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„METRONOMUL" 
VIORICA!
ViSCOPOLEANU
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STEAUA — AGRONOMIA CLUJ
15—2 (8-0, 1-2, 6-0) ■ l®

Așa cum s-a desfășurat prima 
treime a meciului se părea că 
formația militară avea să realizeze 
un scor de mari proporții. Atacu
rile bucureștenilor, desfășurate în 
plină viteză, au măcinat tăria de
fensivei clujene și Radu Șerban 
și apoi Rotii au fost obligați să 
scoată de opt ori pucul din poar
tă. în repriza secundă Steaua a 
continuat să domine, dar jucătorii 
săi urmărind să marcheze cît mai 
...spectaculos, au ratat nepermis de 
mult. De data aceasta, mai lucizi, 
studenții au reușit să fructifice 
două din ocaziile avute și să re
ducă scorul. Mai apoi, în final, 
bucureștenii nu s-au mai „jucat" 
și... 15—21 Au înscris: Trăușan
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Gheorghiu și Biro pun la încercare vigilența apărării clujene

Foto : V. Bageac.

Azi după-amiază și mîine 
dimineață, arena Voința din 
Capitală găzduiește o intere
santă întîlnire internațională 
de popice, între selecționatele 
București și Zrenjanin (Iu
goslavia). în ambele formații 
vor evolua o serie de jucători 
bine cotați pe arena interna
țională, cum sînt, în echipa 
noastră, Elena Trandafir, I. 
Micoroiu și P. Purje, iar la 
oaspeți Gorinka Erski (vice- 
campioană a lumii), Irena Ka- 
locsai, Cesar Gheorghi și 
Bosko Popov.

Azi, începînd de Ia ora 16, 
va avea loc meciul pe echi
pe (se joacă la 200 lovituri 
mixte bărbați și 100 lovituri 
mixte femei) iar mîine, cu 
începere de la ora 7,30, tur
neul individual.

TOATE PRIVIRILE 
SPRE TORiNO 
Ș! VALENCIA 

(Pag.

CE FACE
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(Pag. a

a 3-a)

3-a)

I
I
I

Formația de handbal iugoslavă 
Haiduk Velko susține un turneu 

în țara noastră
A sosit în țară echipa de handbal Haiduk 

Velko din Negoț in (R.S.F. Iugoslavia). Jucă
torii din țara vecină vor susține un turneu 
de patru meciuri în România. Prima partidă 
o vor disputa duminică seara la Brașov, în 
compania formației locale Dinamo. în conti
nuare, oaspeții vor juca : marți la Tg. Mureș, 
joi la Brașov, cu Politehnica, iar sîmbătă la 
București cu Steaua.(C. Gruia-coresp. prin
cipal).

„Cupa memorială Mihai Savu“

Fruntașii floretei noastre (și, în primul 
rînd, cei din lotul național), reapar pe planșe. 
Prilejul : concursul inițiat de F.R. Scrimă și 
dotat cu „Cupa memorială Mihai Savu“.

, " epăsarea — ca posibilitate de răs- 
fe pîndire și nocivitate — se 
(ț unui flagel. Cînd nu este [ 
si; primată, ea poate opera 

contaminarea unui singur 
asupra colectivității, îi j 

prejudicii.
Despre anatomia nepăsării, despre e- 

lementele profilactice și curative s-a 
vorbit și s-a scris mult. Dacă o facem și 
de la tribuna editorialului nostru, se da
torește faptului că ea lezează, în unele 
cazuri, și progresul activității sportive. Pen
tru astăzi ne-am ales un singur domeniu în 
care nepăsarea a operat cu multa viru
lență.

Cu vreo 6-7 ani în urmă, sportivii noștri 
făceau furori la „Cursele de 6 zile". Ex- 
celenți piloți, dotați cu curaj și îndemî- 
nare de artist, motocicliștii români îi fă
ceau pe specialiștii acestui sport să se
extazieze în fața evoluțiilor lor. în 1959, 
în Cehoslovacia, și în 1960, în Austria, au 
cucerit nu mai puțin de 11 medalii de aur 
la aceste adevărate campionate mondiale 
de regularitate și rezistență ! Ele urmau 
altor succese — izolate — din anii 1953, 
1955 și 1956. Mihai Dânescu, Barbu Pre- 
descu, Ștefan lancovici, L._'_J 
Mircea Cernescu, Iosif Popa, Gh. 
Mihai Pop deveniseră adevărate 
ale motociclismului internațional, 
zentanții fabricilor italiene îi curtau,

I
se asemuie I 
prompt re- | 

,._.j — prin 
jur individ — i 
poate produce |

Idespre 
curative 111
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, Ludovic Szebo, 
Mircea Cernescu, iosif Popa, Gh. lonifă și 

î vedete 
Repre- 
i, fâ- 

cîndu-le avantajoase propuneri de colabo
rare. Te așteptai ca această probă să 
suscite în cel mai înalt grad interesul fo
rului de specialitate. Dar... A venit renun
țarea (formă deghizată a nepăsării). Nu 
ne-am mai prezentat la startul „Cursei de 
6 zile" și nici n-am dat curs altor invitații. 
De ce ? în mod obișnuit, la această atît 
de firească întrebare ți se răspunde fie 
prin ridicare din umeri, fie printr-un semn 
cu mîna : degetul mare indică cerul. în 
traducere, semnul vrea să spună că dispo
ziția a venit de „sus", de la șefi, și ca 
atare — este mai bine — s-o lași baltă... 
Așa cum au făcut-o și ei, desființînd și 
campionatul național de regularitate și re
zistență.

Dirt-track-ul, o probă de mare spectacol, 
a reînviat la noi prin strădaniile unor pa
sionați de sport : Dumitru lonescu și ing. 
Șerbănescu. A plăcut de la prima vedere. 
Oamenii s-au înghesuit mai întîi în tribu
nele naturale de la Constructorul, apoi în 
cele de beton de la Dinamo. Campionatul 
aducea mii de spectatori și entuziasmul 
lor îl depășea pe cel al pasionaților fot
balului. într-o zi, însă, dirt-track-ul a su
combat. Zecile de mii de iei, investite pen
tru amenajarea pistei de la Dinamo, au 
fost aruncate pe fereastra neglijenței. Cine 
a făcut asta ? Nepăsarea I Ea, doar ea, 

“î ve- 
contribuie la prosperitatea a- 

__  în care avem talent cu carul. 
Și, încet, încet, dar... sigur, motociclis

mul dispare. Am început să ne mulțumim 
cu curse de viteză la Focșani, cu un moto- 
cros la Brașov, cu cîteva surogate pe care 
publicul le prețuiește ca atare. Cine sînt 
cei care au împins motociclismul pe această 

'sgradării ? Niște nepăsători, 
de sport intercalați între veri-

i-a îmbrobodit pe cei ce trebuiau sa 
gheze, sa < ' '
cestui sport în care avem

I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
i

I
I
I

pantă a degradării ? 
funcționari d. 
gile firești ale unui aparat și care au pus 
apostilă negativă pe fiecare inițiativă a cu
noscătorilor și pasionaților motociclismului. 
Acționind în numele „spiritului de econo
mie", au tăiat și ce era strict necesar și, 
arborînd o falsă bunăvoință, au amputat 
volumul competițiilor.

Pe toboganul acesta al renunțărilor a 
alunecat aproape tot motociclismul. A mai 
rămas puțin, atît cît să nu se stingă de tot 
pîlpîietoarea fiacâră. Există însă inimoși 
care vor să-l aducă din nou în vîrful pira
midei. Acești oameni sînt dispuși să lupte 
cu nepăsarea, să readucă în vitrinele noas
tre sportive noi trofee de la cursele de 6 
zile, să dea dirt-track-ului un nou avînt, 
să introducă moiobalul pe scena sportului 
românesc, într-un cuvînt, să facă din moto- 
ciclism și, poate, din automobilism, o pa
siune vrednică de laudă a tinerelului. Sâ g 
le dăm posibilitatea, acum în ceasul al j 
12-lea, demolî.nd toboganul renunțărilor, 
alungind — ca pe un vis urîf — nepăsarea.

11
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Hristache NAUM
I

VA DEVENI FIȚI BALAȘ
RECORDMAN

în prima zi a campionatului re
publican de haltere pe echipe, cele 
mai bune rezultate le-au obținut : 
cat, cocoș — A. Parnavelas (Rapid 
Oradea) 80 kg la smuls și 112,5 kg 
la aruncat ; cat. pană — T. Apostol 
(Prog. Buc.) 97,5 kg la smuls (nou 
record republican de juniori) și 120 
kg la aruncat ; cat. ușoară — Al. 
Voinar (C.S.M. Cluj) 100 kg la smuls 
și 130 kg la aruncat; cat. semimij- 
locie — C. Dumitru (Steaua) 115 kg 
la smuls și I. Schmidt (C.S.M. Re-

întrecerile vor avea loc miercuri 29 noiem
brie, începînd de la ora 18, tn sala de scri
mă de la stadionul Republicii.

Recursul lui Anquetil respins

U.C.I. a respins recursul lui Jacques An
quetil, care solicita omologarea recordului 
mondial al orei, stabilit de el la 27 sep
tembrie.

Primul campionat de judo în Capitală

8 echipe bucureștene de judo — I.O.R., Po
litehnica, Agronomia, Tinerețea, Arhitectura, 
I.C.F., Universitatea și I.P.G.G. — își vor dis
puta astăzi și mîine întîietatea în primul cam
pionat orășenesc. întrecerile vor avea loc in 
sala Floreasca II, sîmbătă de la ora 17 și 
duminică de la ora 9.

MONDIAL ?
șița) 142,5 kg. Menționăm că la ca
tegoriile cocoș și ușoară se vor a- 
dăuga astăzi rezultatele lui Z. Flat 
șl, respectiv, F. Balaș și V. Bă- 
descu. împreună cu Șt. pintllie 
(mijlocie) și Gh. Mlncu (grea) ei 
concurează, începînd de la ora 19, 
în compania halterofililor sovietici. 
Cu acest prilej, Fiți Balaș va în
cerca să doboare recordul mondial 
la împins (145,5 kg) în cadrul ca
tegoriei ușoară.

SI

Ieri, la volei: Slavia Brno-I.C. E 3-2
Bchlpa feminină de volei Slavia Brno (Ceho

slovacia) a susținut Ieri, tn sala Politehnica, pri
mul său med la București, tnttlnlnd formația 

pe car© a întrecut-o cu 3--2 (—12, 13, —12, 
J» aproape două ore Joc spectaculos,
oaspetele au excelat tn ceea ce privește organi- 

?1 * blocajului, acționind insă ou scăderi In linia a dioua»

Suspendarea unor jucători
Comisia centrală de disciplină a Federației ro

mâne de fotbal, analizind ta ultima sa ședință 
abaterile unor Jucători, a luat următoarele mă
suri :

— jucătorii Macavel (Victoria Tg. Jiu) și Pleian 
(Metalul Hunedoara) pentru că s-au lovit ta timpul 
meciului Victoria Tg. Jiu—Metalul Hunedoara au 
fost suspendați pe cite două etape ;

— jucătorul Mănăilă (Dunărea Giurgiu) pentru 
că a lovit un adversar fără minge In timpul 
partidei Dunărea Giurgiu—Flacăra roșie Bucu
rești a fost suspendat pe patru etape ;

— jucătorul Ptatescu (Metalul Rădăuți) pentru 
că a protestat la deciziile arbitrului la meciul 
Unirea Focșani—Metalul Rădăuți a fost suspen
dat pe o etapă ;

— jucătorul Foca (Minerul Ghelar) deoarece a 
lovit un adversar în timpul partidei Minerul 
Ghelar—Vagonul Arad a fost suspendat pe patru 
etape.
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Refinefi denumirea: „ENERGIA"
— Prima școală sportivă din rețeaua Invățămintului profesional —

în fine, un vechi deziderat s-a 
.plinit! A luat ființă „Energia”, 
ima școală sportivă rezervată e- 

.vilor din școlile profesionale 
'cureștene.
în legătură cu actul de naștere 
perspectivele noii școli, am pur- 

. o interesantă discuție cu prof.
ȚEFAN NOBILESCU, director- 
junct.
• Cum s-a ajuns Ia concreti- 
rea acestui obiectiv 7
— In toate discuțiile purtate în 
rcurile pedagogice, în cele orga- 
zate de Ministerul Invățămîntu- 
i sau de ministerele care tute- 
ază școli profesionale sau tehnice 
■ 4 ani, s-a subliniat necesitatea 
eăril unor asemenea școli. Lu

ni foarte firesc, știiindu-se ce iz-
■ or de talent» poate fi o școală 

■ofesională. Aș putea să folosesc 
cîteva exemple. La fotbal, de 

•Idă, școlile profesionale i-au 
•escut pe Dinu și Jercan,, Ia atle- 
sm pe Astafei și Zamfirescu, Ia 
pte pe I. Țăranu, Ia handbal pe 
oșescu, la baschet pe Novac, la 
.gbi pe Țuțulanu, Dragomir, Dăi- 
ulescu, V. Rusu, Wussek, la box 
e Crudu — atîtea și atîtea ele- 
lente care fac parte din echipe 
untașe și care au îmbrăcat de 

enumerate ori tricoul naționalei. 
Organele superioare ale Ministe- 
tlul Invățămintului, apreciind u- 
litatea unor școli sportive in re- 
iaua invățămintului profesional, 
i hoiărit ca de la 15 noiembrie 
’ ia ființă prima școală de acest 

s 'l, in București
• Cu ce secții pe ramură de 

>ort veți debuta ?
— Pentru început, vor funcția- 

i 5 secții: atletism, box, lupte,

haltere și — bineînțeles — fotbal. 
Am fost preocupați de ideea de a 
încadra în școală profesori și an
trenori care, chiar dacă nu au — 
în totalitatea lor — nume cu o 
largă sonoritate pe firul perfor
manței, sint cunoscuți și apreciațl 
pentru capacitatea lor de muncă, 
pentru entuziasmul cu care sint 
capabili să abordeze o activitate 
atît de frumoasă. Este vorba de. 
prof. Claudia Simionescu, Eveline 
Ghimpu, Octavian Enescu, Cornel 
Cotor (atletism). Mircea Balaj 
(box), Grigore Alexandrescu (hal
tere), Vasile Stoian și Vasile Pă- 
trașcu (lupte) și Teofil Halagian 
(fotbal).

® Unde vor putea să lucreze, 
să se pregătească elevii școlii dv?

— Avem la dispoziție citeva din 
cele mai importante baze sportive 
din Capitală, stadioanele și sălile 
cluburilor Dinamo, Rapid șl Stea
ua, cele de la „Tineretului" șl „Vi
itorul". Apoi, sala de gimnastică a 
Școlii profesionale de construcții- 
montaj și, în perspectivă, cea a 
clubului Constructorul. Cu alte cu
vinte, există condiții pentru ciț e- 
chipele noastre să prindă viată cit 
de curlnd.

• Cînd vom putea publica pri
ma știre sau primul reportaj des
pre echipele școlii sportive „Ener
gia” ?

— Intrucît ne propunem să fa
cem o treabă foarte serioasă, nu 
vom intra în competiții oficiale 
mai devreme de vara anului viitor. 
Pînă atunci, ne așteaptă o muncă 
migăloasă, de selecție și de orga
nizare. Pentru selecție, startul a 
și fost dat. Profesorii noștri au in
trat prin școli, și-au ales o parte

dintre elementele cu care vor lu
cra. La atletism, de exemplu, a 
fost organizat un mare concurs cu 
participarea a peste 600 de elevi și 
eleve. Aș vrea să subliniez aici 
sprijinul pe care l-am primit din 
partea unor conduceri de școli ca 
cele ale F.R.B., F.C.T.B., Autobu
zul, Dîmbovița, Vulcan, „23 Au
gust”, „Timpuri Noi”, Construcții- 
Montaj etc.

Pentru primul an de activitate, 
care are un caracter experimental, 
vom activa cu un efectiv de 324 
de elevi și eleve. Vom susține, nu
mai întîlniri amicale, atît în Bucu
rești, clț și in țară. Este, de ase
menea, posibil să luăm parte (in 
afara concursului) la competițiile 
rezervate școlilor sportive și, even
tual, să angajăm, către toamna lui 
1968, și citeva partide internațio
nale.

★
In încheierea discuției noastre, 

praf, Nobilescu ne-a rugat să trans
mitem și pe această cale mulțumi
rile colectivului școlii, adresate 
C.N.E.F.S. și C.O.E.F.S. București, 
ministerelor tutelare care se în
grijesc de dotarea secțiilor eu di
ferite materiale și echipament 
sportiv, ca și ing. I. Gheorghiu, 
directorul Grupului șeolar al M. I. 
pe lingă care funcționează școala 
sportivă „Energia”.

Ne exprimăm satisfacția pentru 
crearea primei școli sportive re
zervate elevilor din învățămlntul 
profesional și convingerea că ea 
își va atinge scopul pentru care a 
fost creată: acela de a deveni o 
puternică pepinieră pentru sportul 
românesc de performanță.

Tiber!» ST AM A

ACTIVITATEA 
EOMPETITIONATĂ 

CONTINUĂ LA TIR
„Cupa Petrolul”, desfășurată re

cent la Ploiești, a fost cîștigată de 
reprezentanții clubului Olimpia din 
București — care au totalizat 4434 
p. ; pe locurile următoare : Petro
lul Ploiești 4398 p., C.T. Brașov 
4345 p., Medicina Iași 4275 p. Re
zultate tehnice, armă liberă cali
bru redus, poz. culcat: 1. Gh. Va- 
silescu (Olimpia) 398 p., 2. Iulian 
Georgescu (Petrolul) 394 p., 3. Dan 
Hrib (Olimpia) 392 p. ; poz. ge
nunchi : 1. Gh. Vasilescu 394 p,, 
2. Dan Hrib 386 p., 3. Florin Țiței 
(C.T. Brașov); poz. picioare; l.Geor- 
geta Șerban (Medicina lași) 359 p.!, 
2. Gh. Vasilescu 357 p., 3. Iulian 
Georgescu 351 p.; trei poziții: 1, Gh. 
Vasilescu 1149 p., 2. Iulian Geor
gescu 1122 p., 3. Georgeta Șerban 
1116 p. ; armă standard 3x20 f. :
1. Mircea lătrate (Petrolul) 546 p.,
2, Nicolae Chirițescu (Medicina 
Iași) 494 p., 3, Emilian Tăcu (Medi
cina Iași) 478 p.

e La Baia Mare s-au desfășurat, 
in ultimul timp, două competiții de 
tir. De pildă, concursul de talere, 
dotat cu „Cupa orașului Baia Mare”, 
a revenit lui Gleb Pitilic cu 91 t. 
S-au clasat, în ordine: Silviu Stoica 
83 t. și Ol. Gligor 77 t.

în prima ediție a „Cupei Mara
mureș” au coneurat 28 de trăgători 
din regiunile Crișana și Maramu
reș. Iată ciștigătorii (proba de armă 
sport 3 x 10 f.); seniori: 1. ConsUm- 
tin Șerban (Oradea) 242 p., senioa
re: 1, Iulian Bîrsan (Oradea) 217 
p., juniori : 1. Zolțan Dobesch (Baia 
Mare) 185 p., junioare: Ana Opri? 
(Oradea) 250 p. La echipe, selecțio
nata regiunii Crișana a obținut pri
mul loc, cu 1834 p (V. Săsăranu — 
corespondent).

‘ AH, LOGIC A! 'II
I

N-qm mal fost la fotbal de vreo doi ani — și 
asta nu numai din motive de televizor. Senzația 
că asiști a nu știu cita oară la aceeași piesă 
răsuflată, cu aceiași interpreți plictisiți, care știu 
dinainte că totuf se Va încheia „în coadă de 
pește", în suspinele unui public tot mai anemic 
de la etapă la etapă — această senzație, așadar, 
m-a determinat să prefer promenadele la $osea, 
lecturile la domiciliu, șuetele cu amici imuni la 
morbul sportului-rege, ori lecuiți de el, ca și 

----- :------ intensivă cu meciurimine, prin 
moarte...

De aceea, 
rit miercuri 
prind — o,

vaccinare

m-am mirat singur cum de-am nime- 
în tribună, [ 
miracole terestre I

priză secundă, oferită de reprezentativa noastră 
chinuiților săi suporteri, comparabilă, cred, doar 
cu acele 45 de minute inițiale în care am condus 
cu 2—0 echipa Spaniei. Acum, iertat să-mi fie, 
mărturisesc cu adîncă rușine că nu mai înțeleg 
absolut nimic I Nu că ar fi obligatoriu — la 
urma urmelor, absurdul nu-i o invenție a scriito
rilor — dar, oricum, măcar niște fărîme de logică 

Tot s-ar cuveni să desprindem din amalgamul de 
rezultate eminamente contradictorii cu care ne-au 
deprins capricioșii noștri băieți. Inutil să repet 
ceea ce au recunoscut pînă și colegii lui Becken
bauer : această înfrîngere la limită constituie, 
pentru finaliștii de la Londra, un veritabil succes 
Vivat hazardul, barele, Wolter și Ion lonescu 
(excelent, de altminteri) care a avut golul nr. 2 
în călcîi — dar, ca și Ahile...

pe „23 August", ca să
l — o uluitoare re-

în fine, să revenim la logica absurdului : veți 
fi de acord că nu-i la îndemîna oricui să evo
lueze, în spațiul cîtorva luni, de la eșecuri enorme 
la surclasarea unuia din primele „teamuri" de 
pe glob ! Bineînțeles, reacția naturală, inerentă, 
unanimă, este — trebuie să fie — îndemnul la 
continuitate, comentariul tonifiant, optimismul 
ponderat, efortul de consolidare a nesperatelor 
raze de soare, evident prezente în după-amiaza 
cu pricina, nu atît pe terenul de joc, cît mai ales 
în inimile noastre. în ce mă privește, m-am ars 
de prea multe ori, chiar la temperaturi scăzute 
—- așa că razele astea mă încălzesc și mă în
gheață, în egală măsură. îneît, lăsînd la o parte 
scepticismul sau entuziasmele de ocazie, vreau să 
adaug numai două vorbe, apropo de manșa 
decisivă cu „olimpicii” (hm I) R, D. Germane : nu 
în concluzie, ci, așa, ca idee I

în ajun de moș Niculae, cîndva, în copilărie, 
ne așezam ghetuțele la ușă ori la fereastră, ca 
să aibă moșul în ce ne lăsa darurile de început 
de iarnă. Pe-atunci nu funcționa încă „Luna ca
dourilor" — însă, vedeți, ceva în genul ăsta tot 
se făcea...

Băieți
pretențioși — fericiți-ne și 
6 decembrie și scoateți din 
sărbătoare, măcar o dată 
cului — o consecință logică 
prize de miercurea trecută !

dacă nu vi se pare că sîntem prea 
voi cu un dar, de 
ghetele voastre 
— așa, de-ai 
a formidabilei

de 
dra- 

re-

Dan DEȘL1U

Maestrul sportului Mihai Albu
comentează etapa

La @ă?a bilasițwilor

„Metronomul" Vioricăi Viscopoleanu

I
I
I
I
I

Anul atletic internațional — 
167 mai are puține zile. Și cu 
>ate că în țările de la antipozi 
■?Hvitatea competițională se află 
. toi, de pe acum se apreciază 
; bilanțurile întocmite de sta- 
,ticieni nu vor suferi probabil 
odificări importante. Poate doar 

citeva probe, australienii și 
oo-zeelandezil șă facă unele 
himbări de nume, de cifre, de 

Icuri.
A venit, așadar, ora bilanțuri- 
r. în ansamblul atlelismului 
ondial, sportivii noștri au rea- 
iat citeva performanțe retnar- 
abile, dar numărul celor aflati 
intre fruntașii diferitelor probe 
,te prea mic pentru a ne pu- 
a îngădui optimisțn privind e- 
^luția la Jocurile Olimpice, 
între primii șase din lume, în 

■est an, se află doar Mihafla 
meș (1 — 60,68 m la suliță) și 
iorica Viscopoleanu (III — 6,56 

la lungime), în timp ce Șer- 
m Ciochină (16,59 m la triplu), 
irginia Bonei (1,73 m la înăl- 
rne), Ileana Siiai (2;05,6 la 800 
i) și Marilena Ciurea (54,93 m 
I suliță) ocupă locurile : 9-14-
6-16 în clasamentul mondial, 
■ea ce — trebuie să recunoaș- 
m — este foarte puțin pentru 
iul preolimpic !

★
Dintre atletli noștri cu .carte 

2 vizită”, o evoluție remarca, 
ilă a avut-o In acest sezon șA- 
rtoarea în lungime VIORICA

VISCOPOLEANU. Din februar.» 
și pînă în octombrie ea a par
ticipat la 18 concursuri (11 in
ternaționale) obținînd în final un 
mare succes prin victoria de ia 
„Săptămina preolimpică" unde 
și-a realizat și cel mai bun re
zultat din acest an, la 3 cm ctw 
recordul tării. La jumătate din 
aceste concursuri Viorica a în
registrat performanțe de peste 
6,40 m și nu este lipsit de inte
res să arătăm că ea a avut, nu 
o dată, sărituri (din păcate de
pășite) de peste 6,601

Antrenorul Ion Soter are deci 
toata motivele să fie satisfăcut 
de comportarea elevei sale. To
tuși, Soter subliniază făptui că 
Viorica are încă o mare incon
stanță în elan (de aici și ma
rele număr al săriturilor depă
șite) și o bătaie defectuoasă, iar 
rezistenta specifică (sub raportul 
elanului) a fost mai scăzută ca 
in alți ani. Acestea, ca și celă
lalt® concluzii desprinse din ac
tivitatea acestui an, au fost tre
cute prin filtrul unei aprofun
date analize și vor sta la baza 
antrenamentelor campioanei noas- 
tre pentru viitorul sezon com- 
petițional.

Zilele trecute am revăzut-o pe 
Viorica Viscopoleanu, cu sacoșa 
de echipament.

— Am îăcut un antrenament 
ușor, de reacomodare cu lucrul 
intens pe care-1 voi relua în 
scurtă vreme. Mă simt foarte bine 
și șînt dornică să desîășor o

muncă de cea mai bună calitate. 
Sper ca anul ce vine să îie mai 
bun decît cel pe care, practic, 
l-am încheiat.

Sint convins că făcînd această 
alirmație, Viorica s-a gîndit, ca 
și mine, de altfel, la Ciudad de 
Mexico...

BILANȚ MONDIAL 1967

6,63 Ingrid Becker (R.F.G.)
6,62 Irena Klrszensteln (Polonia)
6.56 VIORICA VISCOPOLEANU (RO

MANIA)
6.56 Tatiana Talî'șeva (U.R.S.S.)
6,52 Marla Vittoria-Trto (Italia)
6,47 Berit Berthelsen (Norvegia)
6,45 Mary Rand (Anglia)
6,45 Eva Kucmanova (Cehoslovacia)
6,43 Bărbel I.fihnert (R.F.G.)
6,42 Sheila Parkin (Anglia)

MASCULIN

SERIA I

SĂ-I REDĂM CROSULUI 
ADEVĂRATA SEMNIFICAȚIE

In urma finalei campionatului republican de cros ne-a scris unul dintre 
ei mai vechi colaboratori ai ziarului : CAMOR (prof. Camil Morțun, de la 
âceui „I. L. Caragial©* din București).

.. „Am rămas, în ciuda ariilor, ace-’ 
își pasionat al atletismului, deci 
i al crosului. Aceasta m-a îndem
nat să călătoresc duminică pînă la 
’itești pentru a asista la desfășu- 
area celei de-a 48-a ediții a cam
pionatului național. Nu regret obo- 
sala. ea mi-a prilejuit plăcute a- 
uceri aminte din timpurile de pio- 
jerat ale atletismului românesc. 
3e platoul din parcul Trivale am în- 
jlnit cunoșcuțl de acum trei decenii, 
.oști atleți, foști campioni. L-am 
evăzut pe Dinu Cristea, rămas a- 
elași inimos sportiv — astăzi an- 
vrinOr (N.R. Elevul maestrului eme- 
t al sportului C. Dinu — Ion Di” 
a — a cîștigat proba juniorilor), 
? foștii campioni naționali de cros 
m Manea. Ilje Niculae, N. Ma- 
nescu — toți de prin părțile Ar
geșului, retrași de mult din viața 
.pottivă, dar veșnic îndrăgostiți 
p atletism.
Federația de atletism șLa făcut 
piceiul de a organiza crosurile 
aționale’ la Pitești, în parcul Tri

vale. Duminică, străbătînduM cără
rile și urmărind desfășurarea celor 
cinci curse, am făcut constatarea 
că traseul oferă, ceM drept, un 
anume pitoresc și ar putea fi ex
celent pentru organizarea unui cros 
oarecare. Dar, pentru un campionat 
național traseul ales este intr-ade
văr cel mai potrivit ?

Ce-ar fi dacă s-ar încerca orga
nizarea întrecerii și în alte locali
tăți și s-ar • alege trasee pe care 
concurenții să nu aibă în față doar 
cărări netede și plate, cu covor de 
frunze, ci să străbată cîmpii, să 
coboare văi și să urce dealuri, să 
sară peste obstacole., să facă ceea 
ce se cheamă cross-country ? Să re
dăm crosului adevărata lui semnifi
cație ! Să facem din cros o între
cere a crosișților, realmente, pe te
ren variat și cu cît mai multe ob
stacole naturale, iar pentru ceilalți 
praetioanți ai atletismului —• un ex
celent exercițiu natural de pregătire 
fizică !"

1. Progresul Suceava 6 5 1 1G: 6 11
2. Industria s, C. T. 6 5 1 15: 6 11
3. Politehnica Cluj G 4 2 14: 8 10
4. A.S.A. Sibiu 6 4 2 13:13 10
5. C.F.R. Cluj 6 3 3 12:10 9
6. Pedagogic Tg. M. 6 2 4 8:13 8
7. Cooperator 

Ș. Silvanieî 6 1 5 8:15 7
8. C.S.U. oradea 6 0 6 3:18 6

1.
SERIA A

Universitatea Tim.
II-A

6 4 2 15: 6 10
2. Electroputere Cv. 6 4 2 13:13 10
3. Inaint0 Timișoara 5 4 1 14: 4 9
4. I.C. Arad 6 3 3 12:12 9
5. Universitatea Cv. 6 2 4 9:14 8
6. Știința Petroșenj

Creația Brașov
5 1 4 7:12 6

7. 5 1 4 4:14 6
8. Politehnica Tini. 3 2 1 7: 6 5

1.
SERIA a

Progresul Buc.
III-A

6 6 0 18: 4 12
2. Politehnica Brașov 6 5 1 17: 5 11
3. Semănătoarea Buc. 6 5 1 17:10 11
4. Politehnica Iași 6 2 4 11:14 8
5. Universitatea Buc. 6 2 4 10:15 8
6. Medicina Buc. 5 2 3 8:12 7
7. Construcții Bqc. 5 1 4 5:14 6
8. Dacia Brăila 6 0 6 6:18 6

Alarmă în boxul craiovean
(Urmare din pag. 1)

e fapt, cine să-i pregătească pe
• oxeri. cînd cunoștințele profesionale 

ie antrenorilor respectivi sint de
arie de nivelul cerințelor actuala ? 
espre capacitatea acestor antrenori 

intern edificați de mult timp. Un 
i-.igur om s-a dovedit priceput în 
ceasta grea meserie: Gheorghe Dudu- 

ifîanu, antrenor la clubul Electro- 
■,utere. Dar, de unul singur, nici Du- 
'uleanu nu poate face minimi. La 
R.A.-8 figurează scriptic o secție 

le box, condusă de instructorul vo- 
rntar M. Marinescu. Practic, însă.

. ecția nu există- Pregătirea boxeri- 
□ r de la C.F.R. a fost încredințată, 
'o rînd, antrenorilor C. lordache (a 
ărui echipă a reușit, să ciștige, în 
)83, titlul ds campioană regională, 
reeum și „Cupa orașului Craiova”), 
). Fîntînă și M. Alexandrescu, ulti- 
nul Bind bir eu fugiți! după ce a în- 
asat primul salariu. Iată deci pe ce 
el de mîlni au încăput destinele bo-

' -ului craiovean !

LA ORIZONT.
NiMiC ÎNCURAJATOR

Astfel s'ind lucrurile, cu greu pot 
întrezărite mult așteptatele suc- 

>sș ale pugiliștilor craioveni. Cît 
Imp va mai dura această situație 
ecorespunzătoare și cum poate fi 

mpulslo'nâtă totuși activitatea pugi- 
’stică craioveană ? La orizont nu 
e vede, deocamdată, nimic încuraja- 
or. Echipa Olteniei, participantă 
a actualul campionat republican, s-a 
■rezentat deseori descompletată.
Să fim bine înțeleși : nu pretindem 

a în fiecare sală de antrenament 
in Craiova să apară, peste noapte, 

in Gîju. Dar să șg muncească cil 
nai multă tragere de inimă pentru 
leplstarea elementelor talentate (care

există, tovarăși antrenori !), este 
absolut, necesar și posibil. Este cît 
se poate de clar că pentru realizarea 
acestui deziderat, antrenorii vor tre
bui să fie urniți din loe de alții. Aju
tați efectiv de către membrii comi
siei regionale (eare. cu chiu cu vai. 
s-au împăcat), antrenorii vor trebui 
să meargă în școlile profesionale 
unde să organizeze, periodic, con
cursuri de selecție (șl nu să se mul
țumească cu cei care le intră in sală 
din proprie inițiativă), să perfecteze 
reuniuni amicale (anul acesta s-au 
ținut1 doar două gale!) și — condiție 
primordială — să-și îmbunătățească 
pregătirea profesională, să și revi
zuiască comportarea.

Este absolut necesar ca și F.R. Box 
să orienteze și să ajute concret și 
permanent activitatea antrenorilor 
eraiovenj. Semnalăm, de asemenea, 
necesitatea stringentă a deplasării la 
Craiova (eventual prin rotație) a 
unuia dintre antrenorii bucureșteni, 
cunoscînd că acest centru, reazim 
de nădejde al boxului românesc, nu 
mai poate rămîne în continuare fără 
un antrenor competent l

P,Ș. Ni s-ar putea răspunde că, in 
1363, 1964 si 1966 Constantin Buzuliuc 
s-a dovedit a fi cea mal bună „mus
că" (1963) și, respectiv, „pană" (1964 
și 1966) a țării. Pe asemenea, este 
posibil să ni se spună că Stelian 
Costescu, Ion Hodoșan, ștefan Pan- 
duru, au boxat, și ei, în finalele 
campionatelor naționale, că Mihai 
Goanță a cîștigat, anul acesta, cen
tura categoriei semiușoară. Acești 
pugiliști sint însă proveniți din școa 
la de box craioveană ? Nicidecum. 
Așadar, o bună Parte dintre succe
sele activității pugtltstice crdiovene 
s au datorat unor sportivi care și-au 
însușit „a.b c."-ul boxului în alte 
centre din țară.

FIȘIER >67
5,87 (1) București 12.2
6,13* (1) București 26.2
6,27* (C) Praga 12.3
6,40* (3) Prag a 13.3
6,07 (1) București 30.4
6,23 (1) București 14.5
6,44 (3) Sofia 4.6
647 (1) București 11.6
6,41 (2) Ziirich 4.7
6,42 (1) Oslo 17.7
6,42 (1) Sofia 22.7
6,41 (1) Poiana Brașov 12.8
6,12 (1) Grdningen 20.8
6,31 (1) Poiana Brașov 2.9
6,41 (1) București 18.9
6,20 (1) Istanbul 30,9
6.56 (1) Ciudad de Mexico 17.10
6,38 (1) Havana 28.10

* «h recorduri republicane de sală.

Romeo VILARA

Cunoscutul international MIHAI 
ALBU ne-a vizitat la redacție și, 
profitînd de prezența lui, l-am 
rugat să ne spună ce crede despre 
jocurile etapei a V-a din divizia 
băieților și a Vl-a din cea a fe
telor.

„Acum, la jumătatea turului 
campionatului, s-au conturat pre
tendentele la primele locuri, ca, 
de altfel, și echipele care vor 
lupta pentru evitarea subsolului 
clasamentului. Dinamo și Steaua 
merg cu pași siguri spre cuceri
rea titlului.

Revenind la etapă, sper să nu 
fiu acuzat de lipsă de modestie 
cînd afirm că nu acord nici o șan
să formației amicului meu Cris
tian Popescu, in partida pe care e- 
chipa mea, Dinamo, o susține as
tăzi cu Rapid.

Dintre celelalte jocuri, se des-

Clasamente la zi 

în divizia B
FEMININ

SERIA I

1. Unlverșițatea Tim. 6 6 0 18: 1 12
2. Medicina Tg, M. 6 5 1 16: 7 11
3. Corvinul Deva 6 4 2 13: 8 10
4. sănătatea. Arad 5 3 2 10: 7 8
5. Liceul N. Bălcescu

Cluj 6 2 4 8:16 8
6. Șc. sportivă Oradea 6 15 7:15 7
7. Medicina Cluj 615 7:16 7
8. C.S.U. Oradea 514 5:14 6

SERIA A II-A
1. Voința M, Cjuc 6 5 1 17: 4 11
2. I.C.F. București, 5 5 0 15: 3 10
3. Sănătatea Tîrgoviște 6 4 2 15: 9 10
4. Șc. sportivă C-ța 642 13:12 10
Ș. Tricotajul Brașov 633 11:12 9
6. știința Găeștj 6 2 4 8:14 8
7. Politehnica Brașov 6 0 6 1:18 6
8. Flacăra roșie Buc. 505 7:15 5

SERIA A III-A
1. Ceahlăul p. Neamț 6 5 1 17: 5 11
2. Progresul Buc. 642 16:10 10
3. Universitatea Buc. 642 12:10 10
4. Șc. sportivă Bacău 642 13:11 10
5. Universitatea Iași 633 11: 9 9
6. Viitorul București 5 3 2 11: 8 8
7. Politehnica Oaiați 606 3:18 6
8. Academia da studii

economice București 5 0 5 3:15 5

ULTIMA REPLICĂ

Mime, complexul sporLv Me
talul din șos. Pantelimon va 

găzdui ultimul act al sezonului 
ciclist 1967. Replica o vor da 
ciclocrosiștii. Finala campionatu- ■ 
lui național, programată cu înce
pere de la ora 10, va reuni aler
gători din Capitală și din citeva 
orașe cunoscute ca puternice 
centre cicliste ; Ploiești, Brașov, 
Brăila, Cluj etc.

Seniorii vor parcurge de 10 
ori traseul obișnuit (în total 22 
km), juniorii mari de 7 ori (15,4 
km), iar juniorii mici de 5 ori 
(11 km). Veteranii ciclocrosului 
vor avea o sarcină mai ușoară : 
ținîndu-se cont de... vîrstă și de 
posibilități, le-a fost programat 
un singur tur (2,2 km), lată și 
înscrierile la cursa foștilor ci- 
clocrosiști : Octavian Amza, Ma
rin Niculescu, Iulian Gociman, 
Mircea Mihăileșcu, Dede Negoes- 
cu, Nicolae Ion Țapu, Constan
tin Cir-jan, Alexandru Someșan. 
Traian Constantin și Ion Doleie, 
Brașoveanul Martie Ștefăneșcu

Finala
„Cupei Constructorul”
Boxerii partielpanti la competiția 

dotată cu „Clipa Constructorul» își 
vor disputa astă-seară finalele. Gala 
va avea loc în sala Casei de cultură 
a tineretului din raionul „Nicolae 
Bălcescu (str. Șerban Vodă nr. 213), I 
incepind de la ora 19.

și-a cerut scuze pentru faptul 
că nu va putea fi prezent: par
ticipă la Piatra Neamț la o 
cursă de 2 600 m... peliculă, fiind 
consultant in realizarea filmului 
„6+4".

Pentru titlul de campion al 
tării la seniori își dispută — cu 
șange — intîietatea mai multi 
rutieri. Dintre ei, după părerea 
noastră, se detașează Constantin 
Grigore (Dinamo).

VOR REUȘI CIȘTIGĂTORII DIN

Mai bine de 70 de serimeri, flore- 
tiști și floretiste, spadasini și sa- 
breri vor căuta să-și înscrie nu
mele printre eîștigătorii celei de 
a doua ediții a competiției.

Ce previziuni se pot face ?
Pentru floretă bărbați se pare 

că Ionel Drîmbă, câștigătorul pri
mei ediții, merge solo. Omul nr 
1 al echipei naționale la „mon
diale” ne-a dovedit și recent, la 
turneul internațional de la Bucu
rești, că este în plenitudinea for
țelor. Așa că... Totuși, Drîmbă va 
fi tatonat, mai mult sau mai puțin 
primejdios, în principiu, de trei 
trăgători : Mureșanu, Falb și Țiu.

La floretă femei, lupta se anun
ță ceva mal echilibrată- Posesoa
rea „Cupei României” pe anul 
1966, Ecaterir.a Iencic, va avea de 
înfruntat un trio redutabil, for
mat din Ileana Drîmbă, Olga 
Szabo și Ana Ene, ultima în vizi
bilă revenire.

Spada pare să surîdă lui Ștefan 
Haukler și nu celuilalt Stefan 
(Moldanschi), care a terminat anul 
trecut pe locul I. în discuție, ar 
mai putea intra și Nicolae Mari
nescu, dacă, bine înțeles, va trage 
cu mai multă convingere ca de o- 
bicei.

Amfitrioni
Voleibaliștii de la înainte 

Timișoara au părăsit Brașovul, 
după meciul susținut acum ci
teva etape în sala Tractorul, in 
fața formației Creația, cu două 
amintiri greu de șters. Prima: 
au cîștigat o partidă în depla
sare. A doua, neplăcută: ju 
plecat dezbrăcați din frumosul 
Si frigurosul oraș intramontan. 
Cum s-a întimplat ? Gazdele 
au refuzat să le dea oaspeților 
o cheie pentru a încuia ves
tiarele pe timpul jocului, sim- 
țindu-se chiar vexate la insis
tențele lor. Au pus, totuși, pen
tru a evita orice surpriză, un 
paznic (femeia de serviciu) la 
garderobă. Dar n-au prevăzut 
că acest paznic va tocmi, pt 
postul său, un spectator necu
noscut. Rezultatul ? Trei fulga
rine dispărute (unul de fiecare 
set cîștigat de... păgubași). Noul 
lor posesor trebuie să fie adep
tul simbolismului. Dar nu nu
mai atît. Alături de fulgarine 
au rămas în Brașov o bluză, o 
brichetă și 70 de lei. Cu ace
lași prilej, arbitrul secund a 
plecat la Ploiești fără sacoșa 
cu care venise, iar arbitrul 
principal a scăpat de obol da
torită „inspirației" femeii de 
serviciu de a muta fulgarinul 
in camera sa (lucru pe. care 
pînă la urmă îl... uitase).

în fața acestei situații, amfi
trionii s-au spălat pe mîlni, ca 
Pi.laț din Pont.

Așa gazde, mai va !

P. ARCAN, coresp, principal

M. Albu (in acțiune) are prilejul să contribuie la confirmarea pro
nosticului său

prinde Universitatea Timișoara — 
Steaua. în mod normal, steliștii 
nu ar trebui să aibă probleme, dar, 
ținînd cont de elanul studenților, 
meciul rămine deschis.

Universitatea Cluj, lipsită încă 
de aportul lui Horia Demian va 
trebui să anihileze experiența lui 
Răducanu și Popovici pentru a rea
liza — in deplasare la Constanța 
— cele două puncte necesare 
în clasament. La Galați, Politeh
nica întîlnește echipa studenților

hi preajma campionatului
de calificare pe echipe

Pește cîțeva zile, la 4 și 5 de
cembrie, sala Casei de cultură a 
raionului Grivița Roșie din Bucu
rești va găzdui întrecerile campio
natului de calificare pe echipe la 
tenis de masă.

de la I.C.F. într-un meci în care 
agresivitatea gălățenilor se va 
ciocni de dtrzenia și dorința de a« 
firmare a icefișlilor. Desigur, gă» 
lățenii au prima șansă, dar bucu- 
reștenii, din rîndul cărora nu vor 
lipsi Nedef și Spiridon, sint handi
capați de accidentarea lui Anto
nescu, care in ultimele partide a 
a evoluat foarte bine. în jocurile 
Politehnica București — Comerțul 
Tg. Mureș și Politehnica Iași — 
Crișul Oradea, gazdele pornesc fa
vorite.

Si in divizia fețelor tot două e- 
chipe luptă pentru a tranșa, fie
care in favoarea ei, lupta pentru 
cîștigarea campionatului. Acestea 
șînt Politehnica și Rapid Bucu
rești. Studentele au in etapa a 
Vi a o misiune mai ușoară în fata 
baschetbalistelor din Î9- Mureș. 
Spre deosebire de ele, rapidistele 
întilnesc formația studentelor de 
la I.C.F. într-un meci care, pro
babil, va da multă bătaie de cap 
antrenorului Sigismund, Ferencz. 
în rest, Voința București și Pro
gresul București vor juca o parti
dă deschisă oricărui rezultat, iar 
Universitatea Cluj și Voința Bi-a„ 
șov au toate șansele în fața echi
pelor care le vizitează, Construc
torul București și Crișul Oradea.

Asalt final în „Cupa României"
1966 (DRÎMBĂ, IENCIC, MOLDANSCHI Șl VINTILA) SA-SI REEDITEZE 

PERFORMANȚA?

în sfîrșit, la sabie, s-ar putea ca 
Octavian Vintilă să-și apropie și 
de data aceasta prețiosul trofeu. 
Principalul său adversar, Dumitru 
Mustață, s-a accidentat în ultima

Olga Szabo (Steaua), una din fa
voritele „Cupei Romăniei" 

Foto : T. Roibu

zi a turneului international de la 
București și, deși va concura, este 
puțin probabil să dea randamen
tul de care este capabil.

Acestea sint pronosticurile noas
tre.

In ceea ce privește formula de 
desfășurare a competiției, vom 
avea de a face cu un sistem total 
diferențiat : s-a renunțat la siste
mul clasic, cu finală de 8, sau la

cet oficial, cu recalificări și fina
lă de 6, mergîndu-se pe ideea unui 
turneu (fiecare cu fiecare). Nu 
încape nici o discuție că este for- 
mițla cea mai inspirată, care eli
mină integral posibilitatea unor 
serii norocoasei Cel mai bun, cel 
care va reuși să facă față tuturor 
asalturilor, va ciștiga !

Raliul celor
ORADEA, 23 (prin telefon). — In 

dorința reînvierii tradiționalei acti
vități automobilistice din Transilva
nia, filialele regionale A.C.R, crișa
na. Cluj și Maramureș organizează 
duminică 2» noiembrie' raliul celor 

: trei regiuni. La această competiție 
( de regularitate au fost invitate e- 

chlpaje din orașele București, Bra- 
[ șov, Tg. Mureș șl bineînțeles Ora- 
! dea, cluj și Baia Mare. Traseul mă- 
i șoară 50ș ta» și cuprinde 2 probe 

de îndemtnare la Baia Mare și Ora
dea, precum și o probă de viteză în 
cqastă (4 km intre Bucea șj Piatra 
Craiului), plecarea se va da din mi
nut in minut. Luind startul din Ora- 

I dea la ora 6,01, primul echipaj va 
trece prin localitățile respective după 
cum urmează : Satu Mare (ora 8,17), 
Baia Mare (9,26), Cluj (12.13) si Ora
dea (14,44), cu sosirea în 'parcul 
Bălcescu, unde concursul se va în

tr& regiuni
cheia cu cea de a doua probă de 
indemînare. Regulamentul impune 
viteza medie 60 iun'oră, Compe
tiția este rezervată următoarelor ca
tegorii : pînă la 770 cmc, pînă la 
1 OOfl cmc, pînă la 1 300 cmc și peste 
1 300 cmc.

Concurenții echipajelor trebuie să 
fie membri ai A.C.R. și să posede 
permise de conducere cu o vechime 
de cel puțin 2 api.

A.C.R. oferă primilor clasați in 
clasamentele generale premii valo
roase (printre oare o excursie d» 3 
zile la Budapesta, genți de voiaj, 
genți termice, precum și alte o- 
bieete).

Revizia tehnică a mașinilor va 
avea loc sjmbâtă, incepuui rie |S 
ora 13, la Oradea, pe aleea Ștrandu.

Ilie Gbișa — coresp. principal



ultima etapă
1

Dobrin?
ținut să joc în clubului argeșean

UNDE MERGEM?
INTILNIRI INTERNAȚIONALE

București, 
poate fi 
săi. în 

locului 
Ceahlăul

rămas cîteva 
Era tare abă- 
de victorie,

pe tușă pentru el înseamnă un 
calvar.’ 11 chinuia groaznic gîndul 
că nu va

a turului lu „B“ și „C”

■■S» -

/
Valentin Stănescu a plecat la Torino. Giuleștenii continuă însă pregătirile sub conducerea lui Victor 

Stănculescu'. Aspect de la antrenamentul de ieri al rapidiștilor Foto: V. Bageao
■■■ " ■ ■’ -'"A : ‘ .

Toate privirile spre Torino și Valencia
@ Valentin Stănescu, „observator** ia meciul Juventus-Fiorentina

Steliștii se antrenează pe malul mării

După o săplămînă cu patru 
meciuri internaționale la nivel de 
reprezentative, iată la orizont 
jocurile de la Torino și Valen
cia. Ele captează de acum aten
ția opiniei publice sportive din 
țara noastră datorită caracteru
lui lor oficial, partidele fiind pro
gramate în turul H al competi
țiilor europene „Cupa 
lor europeni" șl „Cupa

★
Așadar, emoții, 

miercuri, pe „Ștadio i 
din Torino, unde va 
meciul Juventus — 
altele, la numai 24 de 
joi 30 noiembrie, pe 
„Mestella", la meciul F. C. Va
lencia — Steaua.

Vor reuși „bucureștenele" să 
treacă și peste acești valoroși 
adversari ? Ește o întrebare di
ficilă, deoarece și partidele sînt 
extrem de dificile și numai de 
felul în care jucătorii noștri vor 
ști să se mobilizeze, în aceste 
prime jocuri, depinde răspunsul 
și,., calificarea.

Dan Coe — fundașul Rapidu
lui. oare ne-a vizitat la redac
ție —- a făcut o declarație foarte 
scurtă: „Băieții sînt hotărîți să... 
avanseze. Ne-am pregătit se
rios"...

într-adevăr, în tabăra giuleș- 
teană s-a lucrat în ultimele zile 
pe „brînci". Au avut loc nu
meroase antrenamente, jocuri, 
s-au 
tice 
Dan 
tată 
descrețit 
aceea veșnic cutată a lui Va
lentin Stănescu. Pe antrenorul 
Rapidului l-am întîlnit ieri di
mineață la aeroport.

— Unde pleci ?
— La 

„Juve"
— Si
— Ei
— Pe 

ciul de
— Dacă nu vor surveni indis

ponibilități de ultimă oră, și sper 
să nu intervină căci i-ajn lăsat 
pe toți zd .«veni, RĂDUCANU — 
LUPESCU, 
GREAVU

campiont- 
cupelor".

Primele, 
comunale" 
avea loc 
Rapid, și 
ore, adică 
stadionul

brînci".
antrenamente, 

încercat diferite scheme tac- 
etc.
și
în

Forma bună a lui C. 
Pulu Ionescu, manifeș- 
țecurile naționalei, au 
frunțile. Chiar și pe

Torino. Vreau să văd 
în meciul cu Fiorentina, 
băieții ?
sosesc luni.
cine vei alinia în me- 
la Torino?

MOTROC, DAN. 
DINU, JAMAISCH1 

— NĂȘII Ut ESCU, DUMITRIU, 
IONESCU, CODREANU.

— O ultimă întrebare > știam 
că nu călătorești cu avionul, că 
ai unele rețineri, că nu-ți priesc 
schimbările de altitudine ?

— E drept, nu-mi priesc schim
bările de altitudine, coborîșurile 
în special, dar asta se referă, 
mal degrabă, la... poziția în cla
sament. în „Cupa campionilor 
europeni" e altceva, prefer 
nul...

In sfîrșit, l-am văzut și 
dată pe Valentin Stănescu 
mai optimist. Să fie într-un 
bun I

avio-

eu o 
ceva 
ceas

★
Steaua este a cincea echipă 

românească (după Dinamo Bucu
rești, Universitatea Cluj, 
gul roșu și F. C. Argeș 
atunci, Dlnamo Pitești), care 
drumul Spaniei pentru a juca în 
cadrul unei competiții Interclu- 
buri. Toate celelalte patru au 
fost stopate. Va reuși Steaua să 
treacă de „pragul spaniol* ? Deo
camdată, să 
lui în care 
liștil pentru 
cia.

Mai întîi, 
studiu individual și colectiv fă
cut după „materialul didactic" 
adus de antrenorul Ștefan Covaci, 
prezent la Valencia în ziua me
ciului cu Real Madrid. Adelar- 
do, Sol, Paquito, Waldo și cei
lalți jucători ai Valenciei au fost 
trecuți prin „sita" analizei, ca 
de altfel jocul întregii • echipe 
spaniole.

Apoi, pregătirile propriu-zise, 
ale Stelei.

Pe jucătorii prezinți în Iotul 
național i-a avut în grijă Ște
fan Onisie. Pe cei care au ră
mas „acasă", Ștefan Covaci. Hăl- 
măgeanu este refăcut complet, 
D. Popescu și-a reluat și el an
trenamentele, fiind prezent Ia jo
cul amical cu 
simt destul de 
rat el — la 
meritului. Pînă 
Spania, trebuie 
sul de greutate 
pul șederii",

În aceste zile, 
care, Steaua și-a mutat tabăra 
la,.. Mangalia. „Sînt condiții de 
climă apropiate cu cele de la 
Valencia — ne-a motivat Ștefan 
Covaci. Și, este și mai multă 
liniște".

Ultimul antrenament mare va

Stea-
- pe 

ia

discutăm despre fe
se pregătesc ste- 

călătoria la Valen-

au fost orele da

Progresul. „Mă 
bine, ne-a decla- 
sfîrșitul antrena

ta plecarea în 
să dau jos piu- 

i căpătat în tim-

înainte de ple-

DIALOG CU
Apariția în format mare și zilnică (inclusiv dumi

nica) a ziarului „Sportul" a fost primită cu satisfac
ție de către cititori. Drept urmare, pe adresa re
dacției au sosit numeroase scrisori în care cititorii 
ne transmit felicitări și urări de succes, însoțindu-Ie 
de prețioase păreri și sugestii, Astfel de scrisori am 
primit din partea clubului Steaua, a Centrului de 
medicină sportivă din București, a cititorilor Gra- 
țian Marcus din Zalău, Vasile Melelici din comuna 
Brincoveni, raionul Slobozia, Cornel Dordea din Si
biu, Alex. Ionescu din Ploiești, Florei Fier din Pia
tra Neamț, Dumitru Pașa din Reșița, Gh. Brioță din 
Sf. Gheorghe, C. Ungureanu din Craiova, Florian 
Puică, irig. Ion Negoescu, Vasile Penescu — toți din 
București. Tuturor Ie mulțumim călduros și ii asi
gurăm că vom ține seama de sugestiile făcute, astfel 
ca ziarul „Sportul'' 
interesant, pentru 
lecturează zilnic.

!“ să devină mereu mai bun, mai 
sutele de mii de cititori care il

*
pe cit de 
nostru C.

concisă
Ionescu

pe atît de re
diu Constanța,

Într-o scrisoare 
velatoăre, cititorul 
str, Cuza Vodă 66, ne descrie primirea călduroasă 
fătmlă de spectatorii locali tinerilor fotbaliști din 
Sa) Paulo, cu ocazia meciului susținut de aceștia 
în compania Farului. Apreciind frumoasa compor
tare a publicului eonstănțean în această împreju
rare, nu putem înțelege de ce el nu poate fi o 
gazdă la fel de bună și pentru unele echipe din 
restul țării, pe care (așa eum s-a remarcat uneori) 
Îs tntimpină la ieșirea pe teren cu manifestări de 
ostilitate, Nu ne rămîne decît să sperăm că înflă- 
căralul public eonstănțean va deveni la fel de pri
mitor și față de echipele care vor evolua în vechiul 
Tomis, în meciuri 
ele se vor numi 
U.T.A, sau Petrolul.

de campionat, indiferent dacă 
Universitatea Craiova, Dinamo,

★
O veche și sinceră admiratoare (așa cum singură 

mărturisește) a echipei Steaua, tovarășa Maria Ște
fan din Sebeș, str. V. I. Lenin 92, ne roagă să trans
mitem lui Constantin și colegilor săi de echipă cal
de felicitări pentru evoluția lor din ultima vreme 
și urări de succes în dubla confruntare care îi aș
teaptă în „Cupa cupelor". Facem acest lucru cu 
multă plăcere, permițîndu-ne să adresăm, în nu
mele tuturor iubitorilor de fotbal din țara noastră, 
Încurajări atît jucătorilor de la Steaua, cit și celor

Ultima parte a . jocului cu 
R.F. a Germaniei am urmărit-o 
de pe banca rezervelor noas
tre. 30 de minute am trăit dra
maticul final alături de acești 
băieți. Dar meciul s-a termi
nat. Victorie I Barbu, Ivănces- 
cu, Adamache, Năsturescu au 
sărit in sus de bucurie. Unul 
singur a rămas pe bancă: DO
BRIN. Piciorul accidentat, pan
sat, era înfășurat tntr-o bluză 
de trening. Am 
minute lingă el. 
tut. Se bucura 
dar...

— Ce mult am 
acest meci I Nu se ivește atît de 
des ocazta să intilnești un adver
sar cu o asemenea „carte de vi
zită".

— Dar cum s-a întîmplat, Do- 
brine ?

— Controlam mingea. Știam că 
Siemensmayer mă urmărește în
deaproape. Mi-am dat seama din 
marcajul pe care-l făcuse timp de 
cinci minute, 
preiau 
pasez, 
atacat 
glezna 
mai avut

Mă pregăteam să 
balonul cu stîngul și să-l 
Adversarul meu direct a 
cam tare și m-a călcat pe 
piciorului de sprijin. N-am 

timp să mă feresc.
★

are abia 20 de ani. Mă 
ochii lui. îi venea să

Dobrin 
uitam in 
plingă. Iubește nespus de mult 
fotbalul șl fiecare minut pierdut

mai putea juca o vreme.
★

de noi a rămas și un 
uita cind la mine, cînd

Alături 
puști. Se 
la Dobrin. Un băiețandru de vreo 
15 ani. Era Mircea, fratele inter
naționalului. L-a chemat de la Pi
tești să-i vadă pe Beckenbauer, 
Seeler și Overath. L-a luat de 
mînă și l-a adus pe „23 August", 
așa cum îl duce de atâtea ori pe 
„Maracana" lor 
Nicolae Dobrin 
șase" timp de

dip Trivale, unde 
joacă „unu contra 
cîteva ore.

★
Conducerea

ne-a comunicat ieri vești bune. 
Radiografia, făcută imediat după 
reîntoarcerea acasă, a confirmat 
diagnosticul dat de medicul lotu
lui : entorsă. I s-a recomandat o 
pauză de 8—10 zile și, bineînțeles, 
tratamentul corespunzător. Este, 
deci, probabil că în meciul cu 
R.D.G. Dobrin va apare din nou 
în reprezentativa țării. Succes I

Mîine va avea loc ultima etapă 
fa turului campionatelor diviziilor 
ȘB șl C.
‘ Liderul seriei I a diviziei B, 

C.S.M.S. Iași, va evolua acasă, în 
compania Metalului
Chiar dacă pierde, el nu 
ajuns de urmăritorii 
schimb, pentru ocuparea 
doi luptă trei echipe:
P. Neamț, Siderurgistul Galați și 
Electronica Obor, toate avînd cîte 
14'puncte. Primele două formații 
se Intîlnesc la Piatra Neamț, tn- 
tr-un joc deschis oricărui rezultat, 
în mod normal, cea de a treia 
aspirantă, Electronica Obor, jucînd 
pe teren propriu, poate obține 
cele două puncte în dauna lui 
Metrom Brașov.

în seria a Il-a a diviziei B, Va
gonul Arad are cele mai mari 
șar.se de a termina returul pe pri
mul loc. Arădanii (16 puncte, lo-

cui 2) joacă acasă cu Metalul Hu* 
nedoara și sînt favoriți în această 
partidă. Celelalte candidate la pri
mul loc, C.F.R. Timișoara șl Cri- 
șul Oradea, se vor deplasa la O- 
radea (C.F.R. Tim. va juca cu 
Olimpia) și, respectiv, la Cluj (cu 
C.F.R.). Deoarece ambele echipe 
gazdă — Olimpia și C.F.R. — au 
o situație precară în clasament, 
ele vor încerca să folosească din 
plin avantajul terenului și să cîș- 
tige — astfel — ambele puncte.

în divizia C, liderii celor patru 
serii, Gloria Bîrlad (seria Est), Du
nărea Giurgiu (seria Sud), Electro- 
putere Craiova (seria Vest) și Me
dicina Cluj (seria Nord), vor juca 
în deplasare. Dintre acestea, doar 
Dunărea Giurgiu nu are emoții, 
avînd trei puncte mai mult decît 
secondanta sa, Metalul Tîrgoviște. 
în celelalte serii este posibil ca 
mîine seară să avem alte echipe 
pe primul loc. (P. V.) ,,

avea Ioc mîine seară, la Con
stanta, la lumina reflectoarelor. 
El va consta într-un joc la două 
porti. Adversar: o echipă alcă
tuită din rezervele Stelei și Fa
rului. Luni la prînz, jucătorii de 
1a Steaua se vor 
București, iar marți dimineața va 
avea loc plecarea, 
pe ruta București 
Madrid.

—• Ce echipă veți alinia 
.Mestella"?

— „Probabil, aceeași cu care am 
început primul joc cu F. C. Aus
tria, pe Prater — na-a spus Ste
fan Covaci. Adică: HAIDU — 
SĂTMĂREANU, HÂLMĂGEANU, 
D. lNICOLAE, ROTARU — D. 
POPESCU, NEGREA — S. A- 
VRAM, CONSTANTIN, ȘOO 
VOINEA. Rezerve: Jenei, Tă- 
taru II, Manea.

Partida de la Valencia va în
cepe la orele 21,30.

LA ZI
MECI AMICAL

r/J

întoarce în

Cu avionul
- Roma —

pe

Echipa A.Ș.A. Tg. Mureș a 
ținut joi o partidă amicală în 
compania formației de divizia B, 
Gaz metan Mediaș. Oaspeții au 
deschis scorul prin Matei țmiu. 
12), apoi jucătorii de la A.Ș.A. au 
dominat și au înscris patru go
luri. Autori: Dodu (min. 37), Dra- 
gomir (min. 65), Czako (min. 86) 
șl Pavlovici (min. 90). Cu toate că 
au cîștigat la acest scor, 4—1, 
localnicii au evoluat mediocru.

I. Păuș, coresp. principal

DUMINICA, ÎN CIULEȘTI

Constantin ALEXE

Rapid București susține 
că dimineață pe stadionul 
o întilnire amieală cu F. 
geș. Meciul va începe 
11,15.

duminl- 
Giulești 
C. Ar

ia ora

O „secvență Dobrin" din jocul cu 
R.D.G, de la Berlin. Și de data 
aceasta jucătorul nostru va trece 

de cei doi adversari
Foto: H. Kronfeld (Berlin)

Așteptam, totuși, cu încredere
meciul retur de la Budapesta

Victoria obținută joi după-a- 
miază pe stadionul din 
de către juniorii noștri poate 
fi apreciată ca valoroasă, 
race adversarii acestora 
zintă speranțele de mîine ale 
fotbalului maghiar. Așa cum s-a 
arătat și în cronica meciului, în 
echipa oaspe au figurat i 
jucători care activează (mai 
sau mai puțin frecvent) în 
pionatul primei divizii din 
vecină, unii dintre ei fiind 
siți chiar și în întreceri inter
naționale, cum este, de pildă, 
extrema dreaptă Radics, autor a 
trei goluri în recenta partidă 
dintre formația sa de club, Va- 
sas, și campioana Irlanda!. în 
schimb, numai despre unul din
tre juniorii noștri se poate spu
ne, cu indulgență, că 
avantaj (Ciutac), ceilalți

CITITORII

Pitești

deoa- 
repre-

cîtiva 
: mult 

cam- 
tara 

folo-

are acest 
fljpd lip

românescde Ia Rapid, care vor reprezenta fotbalul 
în cele două mari competiții europene.

★
Corespondentul nostru din Turnu Severin, Mircea 

A. Focșan, ne informează că la meciurile de fotbal 
care au loc pe stadionul din localitate se permite, 
cu regularitate, accesul în incinta terenului de joc 
a unor persoane neoficiale. Întruqît prezența aces
tor spectatori poate influența în mod negativ 
șurarea jocurilor, constituind cite o dată și 
unor regretabile incidente (așa cum s-au mai 
plat la Țr. Severin), cerem asociației Metalul 
ganelor sportive locale să ia măsuri corespunzătoare 
pentru împiedicarea accesului pe marginea terenului 
a persoanelor care nu au calitatea necesară.

★
În numele unor Iubitori ai fotbalului de la 

I.S.C.M. Craiova, tovarășul Pompiliu Oprea ne atra
ge atenția asupra atitudinii diferențiate pe care zia
rul nostru o are uneori față de același gen de fapte, 
acuzindu-ne de neobieetlvitate. Exemplele pe care 
d-sa le folosește ca argument sînt, desigur, convin
gătoare, dar diferențierea despre care se amintește 
nu face parte din practica noastră obișnuită. Nea- 
vînd pretutindeni corespondenți care să o informeze 
cu promptitudine și, mai ales, cu sinceritate asupra 
unor asemenea acte nesportive, redacția nu le află, 
sau le află cu mare întîrziere, după ce efectul lor 
este depășit. Alteori intervine chiar lipsa de exi
gență a unora din redactorii noștri, care trec peste 
astfel de fapte reprobabile fără a le condamna cu 
severitatea corespunzătoare. Asigurăm, însă, pe citi
torul nostru că ziarul „Sportul" își va spori intran
sigența față de fenomenele negative care’mai apar 
De terenurile de sport, combătîndu-le cu necruțare.

★
Tovarășul prof. ing. Eugen Dinu, de la S.M.T. 

Rupea, ca și alți cititori, ne intreabă, în scrisorile 
lor, dacă șe va reacționa în vreun fel față de arbi
trajul cehoslovacului Davidek, care atît In Buda
pesta cît și la Berlin a dezavantajat vădit, prin de
ciziile sale, echipele românești. Futem răspunde a- 
cestor cititori că Federația română de fotbal a tri
mis zilele trecute pe adresa federației similare din 
Cehoslovacia o scrisoare în care se atrage atenția 
asupra greșelilor comise de arbitrul Davidek în cele 
două partide. Așteptăm acum ca forul sportiv ceho- 
i ovac să-și spună cuvîntul in această situație.

G FIRANESCU

desfă- 
sursa 

întina
și or-

siți de experiența pe care o con
feră jocurile din campionatul di
viziei A.

Dar dacă, Unind seama de 
aceste considerente, victoria este 
prin ea însăși valoroasă, scorul 
la care a iost realizată nu ne 
poate satisface. Ca și în cazul 
jocului de la Berlin, dintre re
prezentativele R. D. Germane și 
României, care nu trebuie jude
cat (așa cum ar face-o un neco- 
noscător) separat de returul său, 
de la București, cînd echipa 
noastră va putea cîștiga la două 
goluri diferență pentru a se ca
lifica în etapa următoare a pre
liminariilor olimpice, tot astfel și 
partida de joi de la Pitești tre
buie privită în perspectiva celei 
de-a doua manșe, care va avea 
loc duminica viitoare la Buda
pesta. Or, rezultatul de 2—1 
reușit de juniorii noștri nu le 
poate oferi garanția calificării 
pentru Țurneul U.E.F.A. 
primăvara anului 1968. Ei 
avea în capitala Ungariei o sar
cină deosebit de grea — de a 
menține avantajul minim obtinut 
— pentru care vor trebui să 
|oace cel puțin Ia fel de bine 
șa și în prima repriză Ia Pitești,

Posibilități în acest sens exis
tă, desigur. Joi după-amiază, în 
primele 40 de minute, juniorii 
noștri au practicat un fotbal de 
bună calitate, care adeseori a 
ineîntat tribunele. Ei s-ar fi pu
tut detașa de partenerii lor încă 
din această repriză, luînd un a- 
vantaj de 2-3 goluri, pe care îl 
meritau. Dar, cu excepția fazei 
din care au izbutit să egaleze, 
țoale celelalte situații favorabile 
n-au mai fost fructificate. Pe cil. 
de frumos acționau tinerii noștri 
fotbaliști pjnă în careul oaspeți
lor, pe atît de complicat sau 
neinspirat jucau în fața porții 
apărate de Meszaros, irosind 
mult prea ușor ocazie după oca
zie. Ineficacitatea se pare, deci, 
a fi și la înaintașii formației de 
juniori principala carență, spițe 
care trebuie șă-și îndrepte serios 
atenția antrenorii Ola și Tătarii.

Spre regretul tuturor celor ce 
au asistat la partida de joi, in
cidentul din ultimele minute ale 
primei reprize, dintre Tănăsescu 
și fundașul maghiar Szebenv 
(care a dus la accidentarea aces
tuia din urmă) a schimbat cu 
mult factura jocului. După pau
ză, oaspeții au acționat distruc
tiv sub toate privințele și în 
acest antijoc s-au antrenat și 
băieții noștri. în asemenea con
diții n-a mai putut fi vorba de 
un spectacol sportiv și fazele de 
fotbal curat 
i-a dezavantajat 
juniorii noștri, care n-au mal pu
tut practica același joc combi- 
nativ, cu reușite execuții tehni-

din 
vor

ș-au rărit. Aceasta 
îndeosebi pe

ce, 
fel, 
așteptat da 
tură de la

Ceea ce 
Budapesta, 
gazdele nu

ast-din prima . repriză. Și 
victoria lor s-a conturat ne

greu, printr-o lovi- 
11 m.
sperăm este ca ia 

în măsura în care 
vor da tonul unor 

durități și jocul se va păstra 
rat, tinerii noștri fotbaliști 
evolueze la adevărata lor . 
loare (superioară, după cum am 
putut constata, celei a adversa
rilor lor), să joace ofensiv și cu 
seriozitate.
antrenorul
Kalman 
noastră 
rile ei 
lentați: 
ani neîmplinit! dovedește 
spective excelente), 
alura și ceva din jocul lui Dan), 
Nicolae (o extremă impetuoasă), 
Tănăsescu (un jucător bătăios și 
insistent), Ei și toți ceilalți co
legi de echipă pot aduce fotba
lului românesc, duminica viitoa
re, satisfacția calificării în Tur
neul U.E.F.A., din Franța. An
trenorul Gh. Ols pe spunea, după 
meciul de joi, că formația noas
tră de juniori se poate adapta, 
fără
(iile jocului în deplasare (așa 
cum a mai dovedit-o și în alte 
împrejurări), împrumutînd și noi 
din optimismul său, care sperăm să 
devină al întregii echipe, aștep
tăm cu încredere meciul de la 
Budapesta, din ziua de 3 de
cembrie,

C’l- 
să 

va-

Așa cum remarca și 
echipei maghiare, 

Preiner, reprezentativa 
de juniori are în rîndu- 
jucători deosebit de ta- 
Dumițru (care la cei 17 

per- 
Ispir (are

mari dificultă|i, la condi-

POLO : Bazinul Floreasca, de la 
ora 10,30, în cadrul turneului se
mifinal al „C.C.E.", meciurile : 
Dynamo Berlin — Partizan Bel
grad, Den Robben Hilversum — 
f.S.K.A. Moscova; de la ora 19,00, 
meciurile : Dinamo București — 
Dynamo Berlin și Partizan Bel
grad — Den Robben Hilversum.

POPICE: Arena Voința, de la 
ora 16, ințîlnirea dintre echipele 
Bucureșliului și orașului Zrenjanin 
(Iugoslavia).

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
16,30, Medicina — Slavia Brno (f).

de la ora 19, finala „Cupei Olim
pia".

SCRIMĂ : Sala Steaua (Calea 
Plevnei), de la ora 8, finalele „Cu
pei României".

JUDO : Sala Floreasca II, de la 
ora 17, campionatul pe echipe al 
orașului București.

SPORT

Ora 20,03 — pe programul I — 
Radiomagazin. sportiv. I3in cuprins : 
tranșmisie în direct de la Cluj, de 
la turneul internațional feminin 
„Cupa orașelor* (crainic reporter : 
Gabriel Bădeseu) ; transmisie în di
rect de la bazinul Floreasca, de la 
turneul semifinal al „C.C.E.** la polo 
(I. Mureșanu).

CAMPIONATE REPUBLICANE

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 9, Avîntul Gheor- 
ahieni — Tîrnava Odorhei ; de 
la ora 17, Dinamo — Agronomia 
Cluj și Steaua — Avîntul Miercu
rea Ciuc.

BASCHET : Sala Giulești, de la 
ora 17, meciurile I.C.F. II —- Șco
larul (f. B), Rapid — Dinamo 
București (m. A), Construcții — Pe
trolul Ploiești (m. B); sala Flo
reasca, de la ora 16,30, meciu
rile Academia Militară — I.C.F. II 
(m. B), I.C.H.F. — Progresul Bucu
rești (m. B), Voința — Progresul 
București (f. A) si I.C.F. — Rapid 
(f. A).'

HALTERE : Sala Dinamo, de la 
ara 9, finala campionatului pe 
echipe (categoriile mijlocie, semi
grea și grea); de ia orq 19, evo
luția unor halterofili români și so
vietici.

Ora. IS.iȘ : transmisie în direct de 
la bazinul Floreasca — meciul Di
namo București — Dynamo Berlin 
(„C.C.E" la polo), comentat de Cris
tian Țopescu.

Ora 23,30 : „Telesport". Din cu
prins : reportaje filmate de la în
trecerile de polo (Dlnamo Bucu
rești — Partizan Belgrad), haltere 
(campionatul republican pe echipe), 
volei (Medicina București — Slavia 
Brno) și de la alte competiții, pre
cum și știri din țară și de peste 
hotare, prezentate de D. Tănăsescu.

ALTE COMPETIȚII

BOX : Sa!a Casei de cultură a 
tineretului din raionul Nicolae 
Bâlcescu (str. Șerban Vodă 213),

PRONOSPORT
CRESCUT ȘANSELE DEAU

CÎSTIG ALE PARTICIPANȚILOR 
LA CONCURSUL SPECIAL 

PRONOSPORT DE DUMINICĂ
Duminică 26 noiembrie 1967 Ad

ministrația de stat Loto-Pronosport 
organizează un 
Pronosport, după 
tehnică. La acest 
buie suplimentar 
fondul special al 
ticipanții pot cîștiga autoturisme 
Și premii în bani. Premiile obișnu
ite se acordă ca și pînă acum. 
Premiile suplimentare se acordă pe

buite pronosticuri exacte atît 
tru premiile obișnuite cit și 
tru cete suplimentare.

Reamintim participanților 
miile care se atribuie :

— 2 autoturisme prin tragere la 
sorți (1 „Renault Dauphine 
dini" și 1 „Trabant 601“) la 
miile suplimentare ;

— 1 autoturism „Skoda
M.B.“ și 26 500 lei în numerar, in 
cadrul premiului excepțional de

obișnuite ; 
suplimen-

pen* 
pen-

pre-

concurs special 
o nouă formulă 
concurs se atri-
300 000 lei din 

sistemului. Par-

Gor- 
pre-

1000

75 000 lei, de la premiile 
— premii obișnuite și 

tare în bani.
Azi, ultima zi pentru 

buletinelor.

di

depunerea

3 AUTOTURISME
RENAUl T DAUPHINE-TRABANT60)- 
SKODA 7000 M 8

DIN
TRAGEREA LOTO

24 NOIEMBRIE 1967

10
62

25 80 30 76
72 88 69 45

sa
4

Fond de premii: 931 784 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 1 decembrie 1967, la Bucu
rești.

baza pronosticurilor înscrise in 
funcție de totalul golurilor marcate 
de ambele echipe ale fiecăruia din 
cele 13 meciuri cuprinse în progra
mul concursului special.

Participarea la acest concurs se 
face pe buletine gratuite. în urma 
măsurii luate de Federația ro
mână de fotbal de a amina me
ciurile Dinamo București—Univer
sitatea Cluj și F. C. Argeș—Pro
gresul, șansele de cîștig ale parti- 
cipanților au crescut și mai mult, 
deoarece la aceste meciuri, con
form regulamentului, vor fi atri-

PREMIILE
CONCURSULUI PRONOSPORT 

NR. 46 DIN 19 NOIEMBRIE 1967

Premiul excepțional: 1 varian
tă a 75 000 lei (un autoturism 
Mosfcvici 408 cu 4 faruri și radio 
plus 20 500 lei în numerar); 
tegoria 
lei ; a 
618 Iei, 
100 lei.

Premiul excepțional a fost ob
ținut de participantul Dinu Ni
colae din Petrila.

ca-
I : 7 variante a 11 298 
Il-a : 153,50 variante a
a III-a : 1 423 variante a

I. MITROFAN

Apărarea oaspeților reușește și de asță~ dată să iasă din dificultate
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vor- 
fot- 
ele 

sec- 
șco-

în încheierea anchetei internaționale organizată de ziarul nostru 
de fotbaliști, publicăm astăzi cores- 
prin intermediul Agenției de presă

\200 de sportivi de culoare 
refuză să facă parte 

din echipa olimpică a S.U.A.
LOS ANGELES 24 (Agerpres). 

întruniți la Los Angeles, circa 
200 de sportivi de culoare din 
S.U.A, au hotărî t să refuze par
ticiparea lor în cadrul echipei 
S.U.A. la Olimpiada din Mexic. 
Printre sportivii cei mai cunos- 
cuți, prezenți la această Întru
nire, se aflau atlețil Tommie 
Smith și Lee Evans și jucătorul 
de baschet Lew Alcindor. Pur
tătorul de cuvî-nt al acestui grup 
de sportivi, profesorul de socio
logie Edwards, a declarat că a- 
ceastă hotărîre a fost luată 
pentru a protesta împotriva se
gregației rasiale în S.U.A.

Pe de altă parte, coresponden
tul agenției A.F.P. arată că exis
tă un alt grup de sportivi de 
culoare, printre care săritorul 
în lungime Ralph Boston, care 
se declară pentru participarea 
la Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico.

> ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ < IN LUMEA FOTBALULUI

CE FACEȚI PENTRU JUNIORI?
U.R.S.S.: Așa se

Dintre fotbaliștii sovietici, Ana
toli Bîșevet, atacant al echipei 
Dinamo Kiev și al reprezentativei 
U.R.S.S., se bucură în prezent de 
cea mai mare popularitate. La 
vîrsta de 20 de ani, lui 1 s-a 
decernat medalia de aur de com
ponent al echipei campioane, al 
echipei deținătoare a cupei și al 
selecționatei țării. Anatoli Bîșeveț 
a fost selecționat pentru prima 
oară în 11-le de bază al clubu
lui său la vîrsta de 18 ani, dove- 
dindu-se de la primele evoluții 
un fotbalist cu multiple calități, 
bine pregătit pentru a face față 
celor mai mari exigențe. Firește, 
jocul tînărului Bîșeveț i-a bucurat 
pe antrenori, dar faptul în sine 
nu reprezenta cîtuși de puțin 
ceva neașteptat, extraordinar. 
Căci, înainte de a debuta într-o 
echipă de categoria A, în primaPANORAMIC SPORTIV EXTERN

Meditativi, cuminți, dar nu șl fără o oarecare ironie in zborul lor 
planat către sol, ieri dimineață primii fulgi de nea au aterizat pe străzi 
șl acoperișuri, în Bucureștiul nostru, o premieră de sezon ce părea, acum 
o săptămînă, amînată fără termen și care totuși și-a făcut apariția în 
perfectă concordanță cu ultima foaie ruptă din calendar. Dacă ieri, cite- 
va zeci de elevi premianți și-au ratat nota de 10 pregătită din ajun, din 
cauza prea deselor priviri nerăbdătoare aruncate spre fereastră, bucuria 
lor n-a fost totuși alterată. Schiorii, boberil, patinatorii, avizi de zăpadă 
și lunecuș nu s-au bucurat mai puțin.

Premiera zăpezii s-a făcut și pe multe alte tărîmuri ale continen
tului nostru, în zilele acestei săptăinîni. Iată rezolvată pregătirea, în eoin- 
diții optime, a viitorilor performeri ai Olimpiadei de la Grenoble. Iată 
salvate, de Ja mizeria improvizațiilor, pirtiile primelor concursuri de se
zon în schiul Internațional.

Stadioanele, terenurile în aer liber, devin acum spectatorii stin
gheri ai urnii exod spre săli, bazine acoperite, pretutindeni unde sportu
rile care nu sînt „de iarnă" găsesc un acoperiș protector. In vedetă, pe 
afișul programului internațional de la sfirșitul săptămînii, găsim cîteva 
din tradiționalele competiții europene de sală.

nasc campionii
divizie a tării, Bîșeveț a străbătut 
un drum lung, a susținut nume
roase jocuri în echipele de co
pii și juniori.

în Uniunea Sovietică' fotbalul 
este practicat de cîteva milioane 
de copii. Nu exagerăm dacă afir
măm că, practic, jocul cu balonul 
rotund este îndrăgit de toți co
piii, începînd de la vîrsta de 
8—10 ani, care îl practică, fie în 
cadrul echipelor de copii alcă
tuite pe grupe de străzi, fie în 
echipe pe clase,. în campionate 
raionale și orășenești, sub îndru
marea organizațiilor de pionieri, 
comsomoliste sau a celor spor
tive. Participarea, an de an, a 
peste 4 milioane de copii la com
petiția „Mingea de piele", orga
nizată de ziarul „Pionierskaia 
Pravda", vorbește de Ta sine des
pre amploarea pe care fotbalul 
o cunoaște în rîndurile copiilor 
din tara noastră.

Firește, această mare competi
ție este însoțită de o complexă 
muncă de propagandă în favoarea 
sportului, urmărind atragerea co
piilor spre practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice și a jocuri
lor, sub conducerea unor antre
nori calificați. în U.R.S.S. munca

pe tema formării tinerei generații 
pondența primită de la Moscova, 
„Novosti".
2—3 ori pe săptămînă în timpul 
lor liber, participă la întrecerile 
școlare. Instruirea acestor copii- 
fotbaliști este planificată pe o 
perioadă de 5—6 ani, singura 
condiție pusă în fața școlarului 
fiind aceea de a avea o situație 
bună la învățătură. Intre altele 
fie spus, această cerință se re
feră și la școlarii care se înscriu 
în echipele de copii și juniori de 
pe lîngă cluburi (care evoluează 
în campionatele orașelor) și la cei 
care practică acest sport în șco
lile de fotbal ale tineretului. Un 
elev cu note proaste sau cu o 
frecvență neregulată Ia antrena
mente, indisciplinat, este eliminat 
din secția de fotbal.

Desigur, nu toți absolvenții 
școlilor sportive au o măiestrie 
desăvîrșită. Dar, fiecare al doilea 
absolvent are categorie de clasi
ficare. Cei mai buni dintre ei, 
în vîrstă de 17—18 ani, sînt capa
bili să evolueze într-o echipă de 
categoria A, mai întîi în forma
ția de rezerve, iar apoi în cea 
de bază. Acești tineri fotbaliști 
posedă, de regulă, o tehnică ri
dicată și solide cunoștințe tactice.

Dar, secțiile de fotbal ale șco
lilor sportive reprezintă numai

In prim plan promovează un 
sport de obicei mai discret 
prin prezențe, polo pe apă. 
La București și Zagreb, se 

întîlnesc echipele oare candidea
ză la cucerirea „Cupei campioni
lor europeni", pentru a cincea 
oară pusă în joc. Două semifi
nale —- puțin asimetrice prin 
dezechilibrul forțelor incluse — 
trebuie să-i decidă pe viitorii 
săi posesori. Cine vor fi aceș
tia ?

Comentariile specialiștilor, pro
nosticurile lor, dau o indicație 
prețioasă. Anume, aceea că în 
întrecerile începute aseară în Ca
pitala țării noastre, figurează, a- 
proape cu certitudine, pretenden- 
ții cei mai calificați la suprema
ția conlineintală. Va repeta Par
tizan succesele sale din trecut ? 
își vor dovedi superioritatea po- 
loiștii de la Ț.S.K.A. ? Sau vor 
promova puternicii outsider! 
bucureșteni și berlinezi ? Găsiți 
primele răspunsuri printre rezul
tatele întîlnirilor de aseară ce 
apar în alte coloane ale ziarului 
nostru de azi.

c,. ★

După un start, să amintim și 
de un finiș. Este vorba de 
campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scan

dinavici, ale căror acorduri fi
nale răsună în sala din Karls- 
krona. Cronologic, este a treia în
trecere continentală de tradiție în 
sportul paletei și al mingii de 
celuloid, după cele de la Buda
pesta și Karlovac (Iugoslavia). 
Foarte interesante se anunță 
noile confruntări intre așii mi- 
cro-tenisului, printre care deinni 
de amintit sînt vest-germanul 
Scholer, cehoslovacul Miko, so
vieticii Sarkoian , și Vardanian, 
precum și reprezentanții gazde
lor, reputații Johansson și A.lser. 
Cu interes așteaptă specialiștii 
evoluția tînărului maghiar Be- 
leznay, recent de două ori în
vingător al lui Johansson. La 
fete, campioana europeană Maria 
Alexandru va avea de luptat din 
greu cu adversarele sale tradi
ționale Mary Wright Shannon, 
Erzsi Jurik, Svetlana Grinberg și 
Zoia Rudnova. Ultimele două, fi
naliste ale campionatelor mon
diale. își fac aci prima lor apa
riție din actualul sezon

■A-

Bineînțeles, fotbalul nu se 
dă ușor bătut în fața ame
nințărilor înăsprite ale ier
nii. Campionatele națio

nale își programează ultimele 
etape — afară de cele care con
tinuă sub soarele Sudului — dar 
nu lipsesc nici jocurile din com
petițiile europene între cluburi 
și reprezentative de țări.

Mîine, la Sofia, este programat 
un meci-vedetă, pe care avem 
șansa să-l urmărim și noi, pe

micul ecran. între Bulgaria și 
Portugalia se dă o luptă strînsă, 
care poate decide soarta celei de 
a 2-a grupe din campionatul eu
ropean. Dacă fotbaliștii bulgari 
obțin și un meci nul, ei se pot 
considera calificați în sferturile 
de finală ale competiției. Returul 
de la Lisabona n-ar mai putea 
redresa echipa lui Eusebio, care 
plătește în continuare tribut ace
lor inexplicabile insuccese sufe
rite în fața suedezilor. Pentru edi
ficare, reproducem pozițiile în 
clasament ale celor două adver
sare i

1. Bulgaria 4 3 1 0 9—2 7
2. Portugalia 4 2 11 6—5 5

Portughezii au sosit la Sofia 
cu aproape toate vedetele. Lip
sește doar Colunna. accidentat. 
Gazdele opun echipa care a dis
pus cu 3—0 de Suedia. Promi
siuni pentru un spectacol mare.

★

Un spectacol de gală este aș
teptat și de iubitorii spor
tului cu balonul oval. Azi, 
la Colombes, vechea gazdă 

a disputelor rugbistice pariziene, 
XV-le „AII Blacks" își face ul
tima apariție In Europa. Se dis
pută mult așteptatul test-meci: 
Franța — Noua Zeelandă. Sem
ne de oboseală în tabăra „negri
lor11, ambiția sporită a gazdelor, 
avantajul terenului propriu — 
iată elementele unei surprize po
sibile, care ar da o notă de sen
zațional epilogului acestui turneu 
pînă acum aureolat numai; de 
succese ale rugbiștilor de la an
tipod.

Cîteva amănunte. Nici unul 
dintre jucătorii selecționatei Sud- 
Vest, care a ținut în șah pe „All 
Blacks" la Bayonne (14—15 cu 
șapte minute înaintea fluierului 
final), nu figurează în naționala 
franceză, i Pentru noi, important 
este faptul că printre spectatori 
se află ing. Viorel Moraru, an
trenor al lotului României, care 
nu va lăsa desigur nici o filă 
albă în blocnotesul său. Ca să 
aibă ce ne povesti la întoarcere.

★
i, pentru sfîrșit, un popas

\ în iarna sportivă autenti- 
Y că. Pe gheața patinoarului 

acoperit de la „Werner 
Seelenbinder Halle" din Berlin, 
naționala de hochei a Canadei 
susține primul său med în com
pania reprezentativei R. D. Ger
mane. Canadienii, în căutarea su
premației pierdute, experimentea
ză una din formulele lor de 
echipă — cu Ferguson, Cadieux 
și Berry în formație — în fața 
recenților vizitatori ai Capitalei 
noastre. Pregătiri pentru Gre
noble.

Radu VOIA

Echipa „.
medaliile de argint în tradiționala

,Zarea" din orașul Kamensk-Uralski a cucerit anul trecut 
competiție a fotbaliștilor juniori 

Foto : Sportivnaia jizn Roșii

tire a tinerilor fotbaliști din 
U.R.S.S. e cea existentă pe lîngă 
echipele de categoria A. Este 
ba de așa-numitele școli de 
bal ale tineretului. Formal, 
se deosebesc foarte puțin de 
țiile de fotbal de pe lîngă 
Iile sportive. Dar, au avantajul 
că beneficiază, în cele mai multe 
din cazuri, de o bază materială 
mai complexă, de antrenori mâi 
calificați. In afară de acestea,*e 
de subliniat că la școlile de fotbal 
ale tineretului sînt acceptați cei 
mai talentati copii, de regulă cei 
care evoluează deja în echipele 
școlilor sportive sau ale cluburi
lor. Selecția copiilor se face prin 
organizarea unor acțiuni numite 
„Ziua porților deschise", pe ma-' 
rile stadioane ale orașelor. Sub 
supravegherea antrenorilor, copiii 
sînt supuși unui examen sever, 
urmărindu-se îndeosebi pregătirea 
lor fizică, coordonarea mișcărilor, 
acomodarea la o temă tactică su
gerata. Sînt selecționați copii, 
atît pentru echipa „mare" (11 
ani), cît și 15—20 de copii pen
tru grupa pregătitoare (10 ani). 
Această din urmă grupă, urmînd 
un program mai' ușor de pregă
tire participă, după un an, la un 
nou examen. Instruirea copiilor 
în școlile de fotbal ale tineretu
lui este programată pe o perioa
dă de 5—6 ani, marea majoritate 
a jucătorilor din formațiile de 
rezervă ale echipelor de catego
ria A fiind absolvenți ai aces
tor școli. Mulți din ei- au fost 
promovați chiar în primele gar
nituri, bucurîndu-se azi de o ma
re popularitate. O dată cu Ana
toli Bișeveț, despre care amin
team la începutul acestor rînduri, 
a absolvit această școală Vladi
mir Muntian, unul din cei mai 
buni mijlocași ai lui Dinamo Kiev, 
Vadim Sosnihin, fundaș central 
al aceleiași echipe. Iar în anii 
din urmă aceleași cursuri au fost 
urmate de Valeri Voronin, Albert 
Șesternev, Igor Cislenko s.a.

Juniorii reprezintă astăzi o for
ță reală în fotbalul sovietic, mo
tiv pentru 'care sîntem îndreptă
țiți să privim cu încredere 
viitorul. ’ ■ i

Vladimir KIRIUUK 
comentator A.P.N.

din Las Vegas, „ursul cel rău", Sonny Liston, pre- 
nouă lovitură. Deocamdată, la masa de joc...

Foto: Sports Illustrated

Corespondență din New York pentru Sjpoi’t'u.l

Zn birlogul său 
gătește' o

LISTON REINTRA
pe ringurile americane

Ex-campionul mondial al „gre
ilor", Sonny Liston, și-a anunțat 
reintrarea și va boxa în curînd, 
din nou, pe un ring din S.U.A. 
Vestea a fost primită de iubitorii 
boxului cu satisfacție, meciul său 
fiind așteptat aici cu un major 
interes. In vîrstă de 35 de ani, 
Sonny Liston nici nu se gîndește 
la retragere. In fiecare dimineață, 
în jurul orei 5, el poate fi văzut 
în împrejurimile unei păduri din 
orașul Las Vegas, făcînd obișnuita 
partidă de cros, după care trece 
la... tăiatul lemnelor. Sonny Lis
ton a susținut în ultimul an cîte
va întâlniri, dar pe ringuri din 
străinătate, în special în Suedia și 
Danemarca, deoarece forul suprem, 
WBA, i-a interzis să mai evolueze 
în S.U.A., unde n-a mai boxat de 
la' 25 mai 1965, cînd la Lewiston a 
fost „executat" în mai puțin de 1 
minut de Cassius Clay. ■ Atunci el 
a fost acuzat că nu și-a apărat 
șansele în mod corect și, în plus,

Dinamo a întrecut categoric pe
(Urmare din pag. 1)

un 
dintre 

minute 
păcate, 
devenit 

în

din Miercurea Ciuc, reali/.înd 
scor record al întîlnirilor 
ei, dar și cele mai multe 
de penalizare (28). Din 
un meci fără probleme a
dur și plin de neregularitățl 
repriza secundă. Asupra acestei 
chestiuni vom reveni, Marcatori: 
Huțanu (2), Pop (3), Pană (2), 
Moiș, Florescu, Făgăraș, Sgîncă 
III, Ciobotaru, respectiv Ioanovici.

ULTIMELOR 2 ETAPE

4 4 0 0 58— 2 8 (24’) 
4 4 0 0 54— 4 8 ......
4 3 0 1 27—17 6
4 2 1 1 24—21 5
5 1 1 3 8—42 3 
5 0 0 5 11—39 0 
4 0 0 4 4—59 0

ÎNAINTEA

1. Dinamo
2. Steaua
3. Avîntul M.
4. Agronomia
5. Tîrnava
6. Petrol-Geol.
7. Avîntul Gh.

C.
(1S-) 
(38’) 
(18’) 
(22’) 
(40’) 
(26’)

Adnotări
la• Un incident petrecut joi 

meciul celor două echipe Avîntul. 
Duca, portarul formației din 
Gheorghieni, după ce apărase două

reprize cu mască pe față și cască 
de protecție pe cap, în ultima trei
me a jocului și le-a scos. Urma
rea : un puc șutat puternic l-a lo
vit violent în obraz. Duca a fost 
scos pe brațe și n-a mai putut 
să-și reia locul în poartă. O fază 
aproape identică — din 
fără aceleași consecințe — 
și la lovirea portarului 
(Petrol-Geologie). Șl astfel 
cidente au mai avut loc ți 
meciuri I...

Regulamentul internațional stipu
lează ca obligatorie, tocmai pen
tru a pretntîrnpina accidentele, 
folosirea de către portari a măștii 
și căștii de protecție.

Regulamentul internațional, după 
care trebuie să ne conducem șl 
noi. pretinde, de asemenea, ca la 
un meci ambii portari ai unei e- 
chipe să fie echipați, pentru ca, 
în cazul unui eventual accident, 
rezerva să poată intra imediat pe 
gheață La meciul de joi seară, cel 
de al doilea portar al Avîntului 
Gheorghieni (Varadi) 
partida în... civil. Au fost necesare 
aproape 20 de minute de întreru
pere a jocului, după accidentarea

fericire 
a dus 
Crihan 
de in- 
in alte

a urmărit

de selecție și instruire a tineri
lor fotbaliști se desfășoară pe trei 
direcții principale: în secțiile de 
fotbal ale școlilor sportive, în 
echipele de fotbal de copii și ju
niori de pe lingă cluburi și în 
grupele de pregătire a tinerilor 
fotbaliști de pe lîngă echipele 
de maeștri, în 
ale tinerelului, 
mite acestea.

Iii Uniunea
prezent peste 2 500 de școli spor
tive, în care activează aproape 
900 000 de școlari, 59 000 din a- 
ceștia fiind fotbaliști. In secțiile 
de fotbal ale școlilor sportive 
sînt acceptați copii în vîrstă de 
11—12 ani. Ei se antrenează de

școlile de fotbal 
cum sînt denu-

Sovietică sînt în

una din formele de instruire, și 
nu cea mai răspîndită. Un mare 
număr , de copii (circa 1 000 000) ■ 
practică fotbalul in • echipele de 
copii și juniori de pe lîngă clu
buri, participînd . la întrecerile 
campionatelor orașelor. Tinerii 
fotbaliști vin la cluburi de re
gulă la 11—12 ani și participă 
la un curs de instruire de 5—6 
ani. în mod obișnuit, la încheie
rea cursurilor, tinerii sînt legiti
mați și continuă să joace pen
tru clubul care i-a crescut. In ca
zul în care tînărul fotbalist do
rește să se transfere în altă sec
ție sau asociație, nimeni nu-1 
poate împiedica s-o facă.

O formă superioară de prega-

Dinamo-București a învins cu 7-6 
pe Partizan - campioana Europei 

I. î . . u
(Urmare din pag. 1)

foarte mult în reușita campionilor 
noștri la acest turneu..

★
Cea de a doua partidă apus 

fată în față echipele Ț.S.K.A. 
Moscova si Dynamo Berlin. Joc 
de mare luptă, presărat cu, multe 
iregularități, care au obligat pe 
arbitiul bulgar Gajdarov să dic
teze nu mai puțin de 10 lovituri 
de la 4 metri! Au. învins jucă-

cu scorul de 8-6,
— care au ratat

cel

?i
o

torii moscoviți 
dar berlinezii 
două penaltiurl — meritau 
puțin un rezultat egal.

T.S.K.A. a condus cu 3-0 
6-2. Dynamo a avut în fina]
puternică revenire, fiind de două 
ori la .un pas de ega'are (5-6 și 
6-7). > Șansa a surîs în cele din 
urmă formației sovietice, care a 
concretizat cu succes (spre deo
sebire. de adversaia sa) majorita
tea ocaziilor pe care șl le-a 
Great.

că ar avea legături cu Blinky Pa
lermo și Frankie Carbo, doi 
gangsteri care au operat și în 
boxul profesionist. „Marele urs" a 
înaintat o cerere WBA-ului, prin 
care motivează că el nu a avut 
niciodată vreo legătură cu Paler
mo și Carbo, la ora aceasta pen
sionari ai Sing Sing-ului pentru 
afacerile lor ilicite. întrebat de 
ziariști cum motivează meciurile 
pierdute în fața lui Cassius Clay, 
Sonny Liston a spus că în prima 
întâlnire a boxat de fapt cu o sin
gură mînă, deoarece „stânga" ii 
era luxată și injecția cu novoca- 
ină își terminase efectul mai re
pede decît se aștepta. In ceea ce 
privește al doilea meci, pierdut în 
numai un minut, Liston aruncă 
vina pe arbitrul Joe Walcott, care 
n-a sesizat că a alunecat și l-a 
numărat.

Fostul campion a arătat că este 
greșit ca lumea să-l judece azi 
prin prisma celor doi ani de în
chisoare pe care i-a făcut în tine
rețe. Liston a spus că în prezent 
el este un om cumsecade, că a 
înfiat în Suedia un băiețaș de 3 
ani, pe care-l crește cu mare a- 
tenție In legătură cu turneul-suc- 
cesiune pentru titlul lui Cassiu3 
Clay, Sonny Liston a declarat : 
„Am crezut că Ernie Terrel va 
cîștiga acest turneu. El a pierdut 
însă fără drept de apel meciul cu 
Spencer. După părerea mea, Ellis 
are toate șansele să devină cam
pion al lumii. în ceea ce-1 pri
vește pe Frazier, campionul olim
pic de la Tokio, nu poate face lu
cruri mari, deoarece mizează nu
mai pe pumn și nu face box".

In așteptarea meciului de la 
15 decembrie (cu Henry Clark), 
Sonny Liston se antrenează asi
duu, cu speranța că, poate, reapa
riția sa pe un ring american se 
va solda cu un succes.

Paul WHITE

Rezultatul de egalitate (2—2) 
realizat de A. C. Milan la Gybr, 
în partida cu Vasas în „Cupa cu- 
peior" constituie, evident, un a- 
vantaj pentru echipa milaneză 
care susține returul pe teren 
propriu. în foto : Belli (Milan) 
respinge balonul șutat de Gyorffi

Telefoto: U.P.I. Agerpres

înaintea plecării în America de Sud 

Echipa de fotbal a 0. IIS. S. 
evoluează in Olanda și Anglia
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

După cum s-a anunțat, echipa 
de fotbal a U.R.S.S. va susține 
la 29 noiembrie la Rotterdam și 
la 6 decembrie la Londra două 
meciuri amicale, urmînd să plece 
apoi, într-un turneu în America 
de Sud.

Pentru întilnirea cu echipa 
Olandei, antrenorul Mihail laku- 
șin a stabilit următoarea forma- 

1 tie : Pșenicinikov, Afonin, Șester
nev, Hurțilava, Anicikin, îstomin, 
Malafeev, . Iudia . Maslov, Bani- 
.șevski, Cislenko.
' în meciul cu echipa Angliei 

' vor,■ fi.-introduși portarul . Kava- 
zașyili, mijlocașii ■ Voronin și 
Sabo, înaintașii Bîșevet și Strel-

tov, din echipele Dinamo Kiev si 
Torpedo Moscova. Celebrul por
tar Lev Iașin, care va fi supus 
unei operații, nu va putea par
ticipa la aceste meciuri.

în ce privește proiectele de 
viitor, lakușin a subliniat că anul 
1968 va fi un an greu pentru 
fotbaliștii sovietici. Ei vor tre
bui să susțină meciuri decisive 
în campionatul european și în 
turneul preolimpic cu echipe pu
ternice cum este cea a Ceho
slovaciei. Dar sperăm să avem 
succes — a adăugat antrenorul 
unional. în afară de aceasta, în 
anul viitor se va cristaliza echipa 
pentru Olimpiadă și campiona
tele mondiale din 1970.

lui Duca, pînă ce el s-a putut e- 
chipa și și-a luat Tocul în poartă.

în acest caz, arbitrii M. Hușanu 
și C. Sgîncă au procedat... ome
nește, dar nu în spiritul regula
mentului 1

Ținînd seama de aceste chesti
uni, este de datoria conducătorilor 
de joc să intervină cu fermitate 
și să nu mai admită 
portari fără cască și 
ghind cu fermitate ca 
regulamentului să fie 
in totalitatea lor, așa 
timplft in toate competițiile ofi
ciale.

• Șase plăcuțe „Fumatul inter
zis" sînt afișate la locuri vizibile 
în holul vestiarelor de la pati
noarul „23 August", acolo unde vin 
să se odihnească hocheiștil între 
reprize. Ignorînd însă o elemen
tară cerință a bunului simț, nu
meroși cetățeni intră în acest hol 
și aprind țigară după țigară, vi
ciind pur și simplu aerul. Ceea ce 
ni se pare mai grav e faptul că 
aceștia nu sînt niște oarecarl, ci 
antrenori, conducători de echipe 
sau... jucători 1

Concluzia se impune de la sine 1

pe gheată 
mască, ve- 
prevederile 
respectate 

cum se ln-

Au început întrecerile Dinamo- 
viadei de volei, la Ulan Bator, 
cu participarea echipelor din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Coreea
nă, R.D. Germană, Polonia, Un
garia, U.R S.S., R.P. Mongolă. Ro
mânia participă cu echipa femi
nină Dinamo București. în. prima 
zi, voleibalistele românce au în- 
tîlnit echipa dinamovistă ungară, 
căreia i-a revenit victoria cu 3—2. 
Alte rezultate : feminin : Polonia— 
R.P. Mongolă 3—0 ; R.P.D. Co
reeană—U.R.Ș.S. 3—0 ; masculin : 
U.R.S.S.—Cehoslovacia 3—1 ; R.P. 
Mongolă—Ungaria 3—2; R.P.D 
Coreeană—Bulgaria 3—1. întreceri
le continuă pînă în ziua de 29 
noiembrie.

Proba de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de te
nis de la Sao Paulo a fost cîști- 
gată de jucătorul brazilian Thomas 
Koch, care în finală l-a învins cu 
0—6, 7—5, 6—1, 8—6 pe compatrio
tul său Edson Mandarino. La du
blu bărbați, victoria a revenit cu
plului Tom Okker (Olanda)—Mar
tin Riessen (S.U.A.) învingător cu 
6—0, 6—3 în fața perechii Ronald 
Barnes — Edson Mandarino (Bra
zilia).

La Sofia s-a disputat întilnirea 
internațională de hochei pe gheată 
dintre formația Vorwărts (R.D. 
Germană) și campioana Bulgariei, 
echipa T.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 6—3 (5—1, 0—1, 1—1).

Echipa spaniolă Les Espanols 
Oranollers s-a calificat în turul 
II al „Cupei campionilor europeni" 
la handbal (masculin). în meci 
retur, la Liâge, handbaliștii spa
nioli au întrecut cu scorul de 
24—12 (11—5) formația belgiană 
Seraing Liăge.

■
Echipa de fotbal F.C. Cari 

Zeiss Jena (R.D. Germană) și-a în
cheiat turneul tn Guineea întîinlnd 
la Conakry în meci revanșă, se
lecționata țării gazdă. Reprezen
tativa Guineei a obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (1—1). Primul 
meci se terminase la egalitate 
1-1.

a
La Oslo s-a desfășurat revanșa 

întâlnirii internaționale de hochei 
pe gheață dintre echipele Norve
giei și Suediei. Au cîștigat ho-

cheiștii ; norvegieni cu 5—1 (1—0, 
2—0, 2—1). în primul joc. victoria 
revenise oaspeților cu scorul de
4— 3.

■
Turneul internațional de spadă 

de la Istanbul a fost cîștigat de 
sportivul bulgar Stavrev. Pe locu
rile următoare s-au clasat Spi
ridonov (Bulgaria), Allemand 
(Franța), Kislali (Turcia), Tuzun- 
turk (Turcia) și Makek. (Iugoslavia). 
Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate : Stavrev-Spiridonov
5— 3 ; Allemand-Kislali 5—4 ; Sta- 
vrev-Kislali 5—2 ; Stavrev-Alle- 
mand fi—4 ; Spirldonov-Allemand 
5-0.

în campionatul «nional de fot
bal, echipa Dinamo Kiev, cam
pioana U.R.S.S., a terminat la e- 
galitate 0—0 cu formația Ararat 
Erevan. Intr-un alt meci, Cerno- 
moreț Odessa a pierdut pe teren 
propriu cu scorul de 0—1 în fața 
formației T.S.K.A. Moscova.

La J. O. de vară din Mexic se 
va înregistra o participare record 
în istoria marii competiții sporti

ve. Cu 11 luni înainte de startul 
Olimpiadei, Comitetul de organi
zare a primit cereri de înscriere 
din partea a 104 țări. Pînă acum, 
cea mai numeroasă participare a 
fost înregistrată la- J. O. de la 
Tokio, unde au fost prezenți spor
tivi din 94 de țări.

H
în campionatul de hochei al 

U.R.S.S., s-au desfășurat două noi 
întîlniri. La Sverdlovsk, formația 
Avtomobilist a fost învinsă cu 
scorul de 3—1 (11, 2—0, 0—0) de 
echipa Metalurg Novokuznețk, iar 
la Leningrad, S.K.A. Leningrad a 
dispus cu 6—1 (2—0, 1—0, 3—1) de 
Torpedo Gorki.

■
Fritz Raschke a terminat învin

gător tn concursul Internațional 
de floretă de la Fraga. Raschke 
(R.D.G.), neînvins în turneul final, 
a totalizat 5 victorii, fiind urmat 
în clasament de Oprzondek (Po
lonia) cu 4 victorii și .Svoboda 
(Cehoslovacia) cu 2 victorii.'
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