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Mîine pe stadionul „23 August44,

Icciul de fotbal Roinînia-Dancmarca
în cadrul preliminariilor olimpice
line, echipa reprezentativă de fotbal a țării noastre susține cea de-a 168-a întîlnire interna
țională din palmaresul său: la București, pe stadionul „23 August", se dispută meciul 
retur Romiiiia — Danemarca, din cadrul pre liminariilor turneului olimpic.

Primul meci, disputat la 23 
lie la Copenhaga s-a terminat 

o frumoasă victorie a repre- 
itativei noastre : 3—2. Acest 
mltat constituie, desigur o 
irte bună „bază de plecare" 
îtru echipa romînă în drumul 
a spre turneul final al Jocu- 
>r Olimpice de la Tokio Un 
I avantaj, luat în deplasare, 

echipei noastre șansele cele 
ii mari de calificare pentru e- 
>a a doua, în cadrul căreia ur- 

să întîlnim selecționata 
mpică a Bulgariei. 
Selecționata noastră
:ă, în fapt însăși reprezenta- 
a țării, a avut un an bun din

olim-

punct de vedere al comportării 
și al rezultatelor obținute. In 
primăvară, la București, fotba
liștii noștri au repurtat o primă 
victorie, cu 3—2, asupra echipei 
R.D. Germane, după care, în 
deplasare, au reușit un alt re
zultat bun : 1 — 1 cu Polonia. A 
urmat victoria cu 3—2 de la Co
penhaga, cu care reprezentativa 
noastră a încheiat sezonul de 
primăvară. în această toamnă, 
după meciul egal reușit la An
kara împotriva Turciei, selecțio
nata romînă a întrecut, duminica 
trecută, la București, selecționa
ta olimpică a Iugoslaviei cu 2—1 
iar acum

sns: Constantin (R.P.R.) și E. Sorensen 
danemarca), Koszka (R.P.R.) și Oile Madsen 
'eutemarca), Țîrcount-cu (R.P.R.) și Bent Ilan- 
i (Danemarca) văzuți de Neagu Ră dude seu

își încheie pregătirile 
în vederea ultimei 
partide interțări a 
anului: cea de mîi
ne.

Ce 
jocul 
ca ? 
vinși

ne rezervă 
cu Danemar- 

Sîntem con- 
că cei 11 ju

cători desemnați să 
ne reprezinte în a- 
cest meci vor face 
tot posibilul pentru 
a se prezenta cît 
mai bine în fața 
publicului bucureș- 
tean și pentru a în
cheia bilanțul in
ternațional al a-

nulul 
altfel 
vorbă 
nenții 
festat 
ceea de a-și îndeplini angaja
mentul pe care și l-au luat, de 
a termina neînvinși sezonul in
ternațional in acest an. Jucăto
rii noștri apreciază că meciul cu 
Danemarca departe de a fi un 
meci ușor, ridică destul de mul
te probleme, dar — în același 
timp — ei consideră că, jucînd 
la valoarea normală, mobilizîn- 
du-și forțele, pot reedita victoria 
chiar la un scor mai mare decît 
în primul meci, avînd în vedere 
că de această dată nu mai au 
handicapul deplasării, al jocului 
pe un teren nou, în fața unui 
public străin.
PREGĂTIRILE REPREZENTATIVEI 

NOASTRE
In această săptămînă, fotba

liștii lotului nostru reprezentativ 
și-au continuat pregătirile sub 
conducerea antrenorilor S. Plo- 
ieșteanu și Gh. Ola. Joi după-a- 
miază, pe stadionul ..23 August", 
ei au susținut un meci de antre
nament in compania echipei 
Bumbacul din campionatul oră-

RADU URZICEANU
(Continuare în pag. a 3-a)

cu o victorie, așa
l-au început. Am 
cu cîțiva dintre 
lotului și ei și-au mani- 
dorința care-i animă, a-

cum de 
stat de 
compo-

Reșita, 3 noiembrie

Finala concursului republican de atletism 
al școlilor sportive de elevi

Mîine, în „Cetatea oțelului", aproape 400 de at- 
leți și atlete vor fi prezenți la finala concursului 
republican rezervat școlilor sportive de elevi. In 
fond, o veritabilă finală de campionat republican 
de juniori, deoarece la Reșița și-au anunțat parti
ciparea numeroși atleți cunoscuți — consacrați ai 
marilor întreceri adresate „speranțelor" — printre 
care Dinu Piștalu, Gh. Bălașa, Virgil Porojan, Te- 
mistocle Achiței, Horia llieșiu, Sorin Turcuș, Al. 
Bogdan, Vasiîica loniță, Livia Pițu, Doina Vincan, 
Georgeta Predulea ș.a.

Programarea finalei intr-un oraș în care activi
tatea sportivă se bucură de o largă prețuire va fi, 
desigur, de bun augur înregistrării unor perfor
manțe cit mai frumoase. SUCCES l
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// stăzi. la București, la Constanța și Cluj, ma- 
eștrii și maestrele voleiului de pe continentul 

nostru iși încheie principala lor confruntare din 
acest an, jucînd actul final al celei de-a V l-a 
ediții a campionatelor europene. Pretutindeni in 
cele trei centre care găzduiesc de 11 zile încoace 
lupta titanilor acestui sport, aplauzele, acordate 
cu largă dărnicie formațiilor concurente și mar- 
cînd strălucirea sărbătorească a întrecerilor, vor 
răsuna pentru ultima oară. De astă dată, ofe- 
rindu-se cu osebire, la București și la Constanța, 
celor mai bune dintre cele mai bune echipe na
ționale, celor care vor termina în fruntea cla
samentelor dîrza și sportiva bătălie. Una dintre 
ele, dintre ciștigătoarele cupelor, așteptăm să 
fie reprezentativa masculină a țării noastre,

singura neînvinsă și, după cele opt eclatant»! 
victorii de piuă acum, virtuală campioană <tj 
Europei. Să ne pregătim deci să-i susținem efor--, 
tulite in ultima sa partidă, de azi. de la Fio*  
reasca și. de bună seamă, pentru a-i aureolat 
cu mlndria și cu ovațiile noastre biruința finală*  
atit de dorită, aiit de apropiată!

Me umplu inimile de mindrie și succesele în*,  
scrise la Constanța în palmaresul său de repre*  
zentativa noastră feminină, aflată astăzi și eck 
în pragul celei din urmă partide a acestor „eu*  
ropene“ și nutrind justificata nădejde a califi
cării sale pentru J.O. de la Tokio, unde-i va da*  
dreptul să participe speratul loc III in clasa
mentul final. Deci, din tot sufletul: „HAIDE*  
11AIDE, R.P.R. /“ j

Emil Dragon, protejat de atenția lui Szocs (4) și a lui Fieraru (dreapta), „pune"*, dezorganizind blo* 
. cațul echipei franceze

Echipa masculină a 
virtuală campioană
A OPTA VICTORIE CONSE

CUTIVA A ECHIPEI NOASTRE 
MASCULINE. A SASEA VIC
TORIE IN TURNEUL, FINAL 
AL „EUROPENELOR"! Conform 
previziunilor, reprezentativa Ro- 
mîniei a întrecut net pe cea a 
Franței fără a pierde nici un set. 
Ea a cîștigat la 4 la 5, și la 11.

După primele două seturi ale 
jocului, în care formația Szocs, 
Nicolau, Fieraru, Derzei, Schrei
ber. Drăgan dispune comod de 
garnitura franceză (Sanchez, 
Rossard. Carlier, Mathieu, Ar
royo, Duca — Cassini, Bonnier, 
Garau. Chamouleau, Mange), în 
al treilea adversarii noștri au o 
viguroasă revenire și, speculînd 
scăderea de ritm, de forță și de 
precizie a atacului romînilor, 
preiau inițiativa : 0—1, 0—2, 
1—2, 1- 4, 2—4, 2—5, 3—5, 4-5. 
Egalăm la 5 și conducem auto
ritar pînă la 10—5, de unde 
francezii, mai cu seamă prin jo
cul atent și inteligent prestat în 
atac de Bonnier, Cassini și Mat
hieu, iar în apărare de întreaga 
formație, echilibrează din nou si
tuația : 10—6, 10—7, 11—7,

Rom iniei — 
a Europei

ImXfîUJflEELL_GJMDflSJJCJLHEJbyJDJBQB£
La o lună de la deschiderea anului uni

versitar, ne-am oprit in ctteva institute de 
Invățăminț superior din Capitală. Obiectiv: 
modul cum a fost organizată o activitate 
deosebit dc utilă studenților noștri: gim
nastica dc înviorare. Și iată ce am găsit...

STUDENȚI URMAȚI-LE EXEMPLUL !

Așa ar fi fost intitulat materialul nostru, 
dacă raidul de față s-ar fi rezumat doar 
la vizitarea institutului de construcții. Insti
tut mare, cu peste 1500 de studenți cămi- 
niști, găzduiți in 4 centre: Matei Voevod 
(cel mai mare; 650 de studenți și studente), 
Tei, Republica și Călărași. Patru centre râs- 
pindite in tot atitea raioane ale orașului.

Nu-i ușor, firește, să organizezi activita
tea unui număr atit de mare de studenți. 
Pentru a găsi rezolvarea trebuie să fii om 
de inițiativă, să dovedești pricepere și pre
ocupare. Colectivul catedrei de educație fi
zică de la Construcții este compus din astfel 
de oameni. De la șeful de catedră (lecto-

rul universitar Dinu Grănescu) și piuă la 
cel mai tînăr dintre asistenți (Anton Barbu), 
toți au înțeles că organizarea programului 
de gimnastică de înviorare este o treabă se
rioasă. Au fost întocmite programele (după 
o prealabilă consultare ou conducerea In
stitutului, Asociația studenților și comi
tetul U.T.M.) care, ulterior, au fast lito
grafiate — sub forma unor planșe :— și re
partizate pe cămine.

Treaba nu s-a oprit aid. Asistenții de 
specialitate, planificați în mod riguros, pe 
cămine, au instruit studenți (peste 150) care 
să conducă programele. Din cînd în cînd, 
noii instructori au fost secundați de asis
tenți la conducerea programelor de învio
rare, pentru a se vedea, pe viu, cum se 
desfășoară activitatea. La căminul „Matei 
Voevod", într-o aripă a clădirii, am găsit 
un etaj întreg format din studenți de la 
instalații civile și hidrotehnică lucrînd însu
flețit sub conducerea colegilor lor. Petre 
Pocloleanu și Voicu Morariu. Tot aici, într-o 
altă aripă a clădirii unde locuiesc studea-

tele, o asistentă, Mioara Șerban coordona 
programul de înviorare. După cum am aflat, 
se ocupă de acest cămin prin rotație cu co
legele ei, Rodica Oancca și Ruxandra Io 
nescu. I^a căminul ,,Tei", în altă zi, asis
tenții N. Trestioreianu și I. Răducami fă
ceau — împreună cu instructorii M. David 
și St. Popescu, ambii anul IV Drumuri, bi
lanțul primei luni de activitate : 80 la sută 
sludenți prezenți la gimnastica de înviorare.

Am exagera, desigur, dacă am afirma că 
în toate căminele Institutului de construcții, 
gimnastica de înviorare se află la 
zilei. Iată, de pildă, o... excepție : 
Călărași. Aici, activitatea încă n-a 
Este adevărat că în acest cămin
decît 60 de studenți (toți de la „civile"), 
că unii din ei, care au unele afinități cu 
sportul lucrează individual. Se simte însă

11—8, fiind stopați la 12—8. E- 
ehipa noastră (în care între timp 
Grigorovici l-a înlocuit cu succes 
pe Derzei, Coste pe Szocs 
Chezan pe Sclireiber), nu 
scade cadența și nu 
cedează pînă la sfîrsit conduce
rea: 12—9, 14—9, 14—10, 14—11 
și, în fine, arbitrul polonez 
Zverjanski (care a fost secon
dat de cehoslovacul Kettner), 
fluieră la 15—11 sfîrșitul con
fruntării. Și acum... pe după- 
amiază. Succes deplin, băieți, 
în meciul cu echipa Bulgariei, 
ultimul vostru asalt la titlul 
continental I

în cea de a doua partidă de 
joi de la Floreasca, arbitrată de 
Spietz (Belgia) și Catanzaro (I- 
talia), U.R.S.S—Polonia 3—2 
(8—15, 15—4, 15—6, 10—ÎS.
15—8), voleibaliștii polonezi au 
jucat două seturi excelent, apli- 
cînd unica tactică indicată îm
potriva formației sovietice 
(joc extrem de variat în atac, 
cu serii de mingi liftate și 
„puse"). Ei au acționat însă în 
celelalte trei seturi în genere șa
blon linia lor ofensivă trimi- 
țlnd în plus și numeroase mingi 
afară. Și, cum era firesc în ase
menea condiții, au pierdut, tre
buind să se încline în fața re
marcabilelor blocaje ale Jucăto
rilor sovietici și în fața rapidelor 
lor contraatacuri. Cei mai efica
ce jucători ai întîlnirilor : Vos- 
kovoinikov, Burobin, Cesnokov 
și Bugaenkov (U.R.S.S.), Kiel-

mai 
mai

finiș puternic

ordinea 
căminul 
început, 
nu sini

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu toate că și aici, la Constan
ța, campionatul feminin se apro
pie de sfîrșit, echipele par mai... 
proaspete decît în primele zile. 
Lucru poate de necrezut, dar 
meciurile de joi au probat din 
plin acest lucru. Astfel, formația 
Ungariei a depus o dîrză rezis
tență experimentatei reprezenta
tive a Poloniei, căreia i-a luat 
chiar un set. Echipa noastră fe
minină realizează jocuri de o ca
litate tot mai bună, dovedind o 
valoare care arată că ea meri
tă locul fruntaș deținut actual
mente in clasament. In sfîrșit, o

pinski, Tomaszewski, și Siwelc 
(Polonia).

începutul partidei Ungaria— 
Iugoslavia (3—1) a fost cit so 
poate de promițător: după V 
schimburi spectaculoase de ser
viciu 
punct Apoi echipele au fost, 
egale pînă la 9—9. 
tura 
librată, în care jucătorii iugo
slavi vor opune o rezistentă dîr
ză voleibaliștilor maghiari. Jocul! 
Insă s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a echipei R.P. Ungare, 
care beneficiind de aportul unui- 
lot mai omogen de jucători, cu 
2—3 trăgători buni (Talar Ga
loș și lanoși), s-a impus în atac 
și a cîștigat în fața unei echipe^ 
care, pe parcursul meciului a 
dovedit multă inconstantă. Doar 
Jivkovici și Petrovici au 
bine în tot
V. Arhire și I. Niculescu (Roraî- 
nia).

Bulgaria—Cehoslovacia (3—2) 
A fost un meci exceptional. Un 
meci al puterii de luptă, al dîr- 
zeniei cu care echipele și-au apă
rat' șansele, al unor execuții teh
nice de mare subtilitate.

Fără îndoială, că atunci cînd 
se întîlnesc două echipe ca Ce
hoslovacia și Bulgaria aștepți să 
vezi un joc bun din punct de 
vedere tehnic și disputat. Dar în- 
tîlnirea acestor formații, desfă-

abia se realizase un<

Se con- 
deci o partidă echi-

jucat
meciul Au arbitrat

(Continuare în pag. a 4-a)

la Constanta
altă echipă care s-a prezentat1 
la Constanța cu o carte de vizi
tă foarte frumoasă dar care la. 
început a dezamăgit, cea a Re
publicii Democrate Germane, a 
realizat joi seara cel mai fru
mos meci al său în actualul 
campionat, dispunînd în numai 
55 de minute de matura (poate 
prea matură) formație a Ceho
slovaciei.

Iată, dar cu toate că se cam 
cunosc ocupantele primelor trei;

(Continuare in pa&. a 4-a^ ,



în căutarea... gimnasticii de înviorare
Rectificări în clasamente, 

în ultima zi a semifinalelor
Se cunosc, ta «firșit, ©ei 16 șahiști 

promovați te fioala camțpdonatuilui țării, 
după runde de dificilă întrecere în ca
drul celor patru turnee desfășurate la 
București, Timișoara și Suceava.

Fapt ’ demn de reținut, în ultima zi a 
seini fina leilor g serie întreagă de concu
rent i au reușit „turul de forță*  de a 
intra în rîndul celor calificați, cîștigînd 
partide decisive.

Astfel, în prima grupă bucureșteană, 
M. Șuti man a jucat cu deosebit curaj 
ultima sa partidă, în care avea ca ad
versar chiar pe fruntașul da sa montului, 
T. Stanciu. In jocul de mijloc cl și-a 
creat doi pioni centrali avansați care au 
pătruns în poziția adversă, amenințmd 
cîștig de material. La capătul celor 5 
ore de joc, Stanciu a trebuit să se re
cunoască Învins și Sutiman urcă pe 
locul trei In clasament, la egalitate de 
puncte cu Ghițcscu, Botez și Georgescu. 
Ultimii doi aiul eliminați pe baza sis
temului SoneLouii de departajare...

Iată cebdtdie rezultate din ultima run- 
Aă : Olte«n.u —Alexandrcscu 0—1, Șuta 
— Voicidescn y2—Vs» Macri—Bozdoghi- 
Bă V2—Va» Ghițescu— Coculeanu %—V2» 
Covaci — Porojan 1—0, Botez — Bă
lăuci 1—0. Clasament final: Stanciu și 
Alexandre seu 10’A puncte (din 14 po- 
Mbile), Smirmui, Ghifescu, Botez și Geor- 

9%, Șuta 8, Boziiogliină și Voicu- 
7*/ 2, Coculeanu 5, Macri 4^2, Co- 

jvnes 4, B&lSnel și Porojan 3*/ 2, 01- 
te»nu 2.

In a doua grupă, «lin Capitală, lucru- 
«Se au decuirs mai puțin agitat. E drept, 
Dcneborn-ul a avut de tranșat și aici 
«gajitate importantă, cea de pe locurile 
3—5, unde însă Troianescu avea un coe- 
ifcient net superior lui Crețulescu, care 
■ luptat totuși să cîștige ultima sa par
tidă, cu Carmos. Alte rezultate: Rado

Cupa de toamnă 
la parașutism

i
P*  fuvodromuZ CJinceni se desfă- 

jpMMi ultimul concurs de parașutism din 
«aletuiarul compel! (ionul al acestui an: 
tairecerile datate cu „CUPA DE TO AM 
$Â". Concursul cuprinde două probe 
(-*  te la 600 m cu deschiderea ime- 
A»lă a parașutei și aterizare la punct 
fi» și salt de la 1000 m cu deschiderea 
fattouată a parașutei pînă la 10’ și 
•tori&ir*  la punct fix). Participanți: nu- 
ssai sportivi de cat a Il-a și a IlI-a.

Am decolat cu ultimul echipaj din 
proba de 1000 m. Pe băncile din lun
gul celor două șiruri de geamuri, spor
tivii își prind hamurile parașutelor, își 
potrivesc cronometrele și urmează apa
ratele de declanșare automată. Maestrul 
«merit al sportului Gh. Iancu le dă ul
timele indicații. Băieții fac pronosticuri. 
Primele salturi au dovedit, în general, o 
bună pregătire. Sportivii N. Grămcscu, 
Maria Bistrițeanu, Victoria Zet au ate
rizat foarte aproape de punctul fix. 
Semna, ul tie salt îi face pe toți să tre
sară. Un viraj larg și ușa avionului s-a 
deschis. După o clipă, para.șutiștii au 
părăsit unul după altul bordul. Para- 
șutele au fost deschise și se observă 
bine cum flecare luptă pentru dirijarea 
lor spre punctul fix.

După executarea celor două salturi, 
proba d-e 600 m a fost cîștigată la bă
ieți de Comei Sergliianu, iar la fete 
de M aria Bistrițeanu. In proba de 1000 m 
la băieți a iașit învingător Nicolae Gră- 
TOCseu om frumoasa performanță' de 0,88 
m distanță de punctul fix ; la fete vic
toria n revenit din nou Măriei Bistrițea- 
bu. Clasament general, băieți : 1) N. 
Grifmescu ; 2) C. Serghianu ; 3) I. Nea- 
gu ; fete : 1) M. Bistrițeanu ; 2) M. Ve- 
lîxar ; 8) I. Topor.

VIOREL TONCEANU 

vici — Ciocîltea Y2—Vă» Troianescu — 
Dăneț 1—0, Nacu — Szabo 72—\Zz» R° 
taru — Pogorevici 1—0, Gavrilă — Sei- 
meanu 7a—V2» Buzoianu — Țucă 1—0, 
Ioncscu — Dancea 1—0.

Clasamentul grupei a doua: Ciocîl
tea 12!/2 (din 15), Radovici 1172, Na' 
cu, Troianescu și Crețulesc-u 11, Rota
ru 10, Gavrilă 9J/2, Seimeanu 772, Szabo, 
Pogorevici și Buzoianu 7, Dăneț 572» 
Țucă și Gormos 3, Ioncscu 2, Dancca 
iv2.

De-a dreptul dramatică a fost înche
iere-a semifinalei de la Timișoara. Aici 
— după cum ne relatează coresponden
tul nostru A. Gros — înaintea ultimei 
runde, patru jucători conduceau Ia ega
litate, cu 972 puncte : Neamțu, Reieher, 
Nacht și Partos. Dintre aceștia a retro
gradat Reieher, învins de I. Szabo, care 
i-a luat astfel locul în finală ! De notat 
că în runda a 12-a Szabo pierduse la 
Partos, permițîndu-i acestuia să uree în 
clasament. La jumătate de punct de 
primii se afla în ultima zi și clujeanul 
Buza, care j.ucînd cu Nacht n-a putut 
trece însă de apărarea dîrză a acestuia : 
remiză ! Iată clasamentul final : Neam- 
țu 10y2 (din 15; o singură înfrîngere, 
la Stepan), Nacht. Partos și Szabo 10, 
Reieher și Buza 97î» Ianosi 9, Ilalic 8, 
Rozvan 7, Ungureanu și Stepan 6V2» 
Folert 572» Ardcleanu, Klein și Lazăr 5, 
Ciuruș 3.

La Suceava — ne transmite corespon
dentul nostru C. Alexa — liderul cla
samentului s-a menținut neînvins. Soos 
termină cu 12 puncte (din 15), fiind ur
mat de Șuteu și Vaisman 11, Militelu 
10, C. Rotaru 9!/2, Duță și Bondoc 8 72» 
Melau și Stănculescu 8, Pușcașu 772» 
Zabloțchi 6, Na glii 5, Rădulescu (!), 
Cociș și Ciochină 4, Ilorvat 3.

Concursurile pentru trecerea normelor necesare obținerii „Insignei de 
Polisportiv" sînt în plină desfășurare. In asociațiile sportive, nume
roși tineri și-au trecut de-acum o parte din probele „Concursului pen

tru Insigna de Polisportiv". Dornici să devină cit mai repede posesori ai 
acestui trofeu, ei se pregătesc cu perseverență și pentru cele care le-au mai 
rămas de realizat. Iată de ce, începem publicarea în ziarul nostru a exer- 
cițiilor de gimnastică, tip înviorare, cuprinse in regulamentul acestui con
curs. Recomandăm consiliilor asociațiilor, antrenorilor, profesorilor de edu
cație fizică și instructorilor voluntari să folosească în munca lor acest 
material. .

Exercițiile de gimnastică (tip înviorare)
GRADUL I BĂIEȚI Șl FETE țcoteg. de 

vîrstă 12—15 ani)

EXERCIȚIUL I

Poziția inițială —■ stînd. 1. Depla
sarea piciorului sting lateral și îndoi
rea brațelor cu mîinile la umăr (coa
tele lipite de corp). 2. Ridicarea pe 
vîrfuri cu ducerea Mațelor sus. 3. Co- 
borirea călcîîelor, cu mîinile la umăr. 
4. Revenire în stînd, cu apropierea pi
ciorului stîng și ducerea brațelor prin 
lateral în jos.

La fel (1—4) spre dreapta. Exerci
țiul se execută de 4x4 timpi.

EXERCIȚIUL II

Poziția inițială — stînd. 1. Balan
sul piciorului stîng înapoi, cu ducerea 
brațelor prin înainte, sus. 2. Balansul 
piciorului sting înainte cu ducerea bra
țelor prin înainte, jos lateral. 3. Re
venire, prin balansul piciorului stîng 
pe jos înapoi și brațele sus. 4. Reve
nire în stînd. 5—8. Se repetă (1—4)

(Urmare din pag. 1) 

nevoia ca și aid, colectivul catedrei de 
educație fizică să dea o mină de aju-

PROMOVAȚI DAR ȘI... RESTANȚIERI

Pe sir. Constantin Miile colț cu str. 
Rrezoianu se află unul din căminele stu
denților de la I.M.F. Căminul se nu
mește „30 Decembrie" și găzduiește nu
mai studente. Aproape 600. Și aici am 
găsit programe redactate de colectivul 
catedrei de educație fizică (responsabil,

Cam așa se desfășoară gimnastica de 

lector universitar Octav Bănățean) și o 
asistentă de specialitate foarte activă, 
Margareta Țigănuș. Programul conține o 
bogată varietate de exerciții, specifice 
celor cărora li se adresează, majorita
tea studente de la Medicină Generală și 
Farmacie. Pentru a împăca pe toată lu-

cu piciorul drept. Exercițiul se execută 
în ritm susținut de 4x8 timpi

EXERCIȚIUL III

Poziția inițială — stînd. 1. Depla
sarea piciorului stîng lateral, cu în
doirea trunchiului lateral spre stingă, 
brațul drept îndoit sub axilă, stîngul 
în jos (privirea înainte). 2—3. îndoi
rea trunchiului alternativ spre dreapta 
și spre stî-nga cu schimbarea poziției 
brațelor. 4. Revenire în stînd. 5—8. 
La fel (1—4) în partea opusă. Exer
cițiul se execută de 2x8 timpi.

EXERCIȚIUL IV

Poziția inițială •— stînd. 1. Depla
sarea piciorului stîng, lateral cu ple
carea trunchiului în față, brațele la
teral (spatele drept). 2. îndoirea trun
chiului cu balansarea și încrucișarea 
brațelor. 3. Redresarea corpului, la 
verticală cil brațele lateral 4. Reve
nire în stînd, prin apropierea picioru
lui sting și coborîrea brațelor. Exer

mea, tovarășa Țigănuș, în colaborare cu 
conducerea căminului, a stabilit ca o 
pante din studente cele care au cursuri 
încă din primele ore ale dimineții, să 
execute exercițiile din cadrul progra
mului, transmis de către Radiodifuziune, 
iar celelalte studente să lucreze în ju
rul orei 8, sub supravegherea respon
sabilelor de etaj, după programul pre
conizat de catedra de educație fizică. 
Treaba merge bine cu studentele de la 
Medicină Generală și mai puțin bine cu 
cele de la Farmacie care — se pare — 
n-au înțeles încă pe deplin rostul aces
tei activități.

înviorare la căminul Universității...

Cu rezultate promițătoare (în ce pri
vește participarea) se desfășoară acti
vitatea și la căminul „Drumul Taberei" 
(coordonatori: asistenți M. Frazzei și 1. 
Hector).

Numai că la I.M.F. — așa cum recu
noștea de altfel și șeful catedrei de edu

cițiul se execută alternativ stînga- 
drepta de cite două ori.

EXERCIȚIUL V

Poziția inițial — stînd. 1. Sprijin 
ghemuit. 2. Aruncarea picioarelor îna
poi în sprijin culcat. 3. Prin săritură 
revenire în sprijin ghemuit. 4. Ridi
carea în stînd. Exercițiul se execută 
4x4 timpi.

EXERCIȚIUL VI

Poziția inițială — stînd cu vîrfurile 
apropiate. 1. Sprijin ghemuit cu pal
mele pe sol la nivelul vîrfurilor picioa
relor. 2. întinderea genunchilor (pal
mele rămîn pe sol). 3. Revenire în 
ghemuit. 4. Ridicare în stînd. Exerci
țiul se execută de 4x4 timpi, pe tim
pul 16 se va reveni în stînd, cu’bra
țele pe șold.

EXERCIȚIUL VII

Poziția, 'inițială — stînd cu mîinile 
pe șold. 1—2. Săritură pe loc cu de

TINERI ȘI TINERE!
Participați cu toții la ,,CONCURSUL 

PENTRU INSIGNA DE POLISPORTIVI**

cație fizică — s-ar putea face mai mult. 
Este oare nevoie să demonstrăm unor 
viitori medici foloasele practicării siste
matice a exercițiului fizic ?

„NE-AȚI PRINS PE... PICIOR 
GREȘIT !"...

Cuvintele lectorului universitar Victor 
Ionescu, rostite cu toată sinceritatea, 
vizau situația existentă la Universitate. 
Aici, din cei peste 5 000 de studenți 
căminiști, nici o treime nu practică gim
nastica de înviorare și aceștia... din ini
țiativă personală.

Din documente rezultă că și aici ca
tedra de educație fizică a întocmit pro
grame și a format, numai în anul pre
cedent, peste 200 de instructori spor
tivi voluntari. Asociația studenților și 
comitetul U.T.M. sînt convinse de uti
litatea acțiunii și au elaborat și un plan 
comun pentru organizarea gimnasticii de 
înviorare în cămine. Din păcate lucru
rile au rămas pînă acum tot în stadiul 
proiectelor, al intențiilor. In nici un că
min al Universității studenții nu parti
cipă organizat dimineața la un program 
comun de exerciții fizice de înviorare 
Ai să întîlnești studenți — în special 
cei din loturile sportive sau dintre aceia 
care urmează să treacă norma de educa
ție fizică — lucrînd individual sau în 
grupuri mici. Destul de conștiincios și 
de convingător. Clți studenți fac aceas
ta ? 1200, hai să zicem 1500. Restul...

— Și soluția ? îl întrebăm pe tovară
șul Victor Ionescu.

— Trebuie să existe mai mult interes 
în rîndurile utemiștilor, a Asociațiilor 
studențești pe facultăți. Doar lor 11 se 
adresează această activitate. Gimnastica 
de înviorare este necesară, condiții exis
tă, la nivelul fiecărui cămin. In unele 
mai mult, în altele mai puțin. Dar exis
tă. Lipsește însă convingerea că este 
vorba de un lucru deosebit de util.

Ce aveți de spus, tovarăși sțildâifl 
de la Universitale ?

T1BERIU STAA1A

părtarea picioarelor (stîngul înainte, 
dreptul înapoi) și revenire. 3—4. A- 
ceeași (1—2) cu piciorul drept înain
te, stîngul înapoi și revenire. 5—6. Să
ritura pe loc, cu depărtarea picioare
lor lateral și revenire. 7—8. Se re
petă (5—6). Exercițiul se execută 2x3 
timpi.

EXERCIȚIUL VIII

Poziția inițială — stînd, mîinPe pe 
șold. 1. Ducerea brațelor prin înainte 
oblic în sus și lateral cu ridicarea pe 
vîrfuri (inspirație). 2. Coborîrea bra
țelor prin lateral, încrucișarea lor în 
față și relaxarea trunchiului înainte — 
(expirație). Exercițiul se execută de 
8x2 timpi cu revenire în stînd.

(In numărul nostru de marți, 5.XL, 
vom publica exercițiile prevăzuta în 
regulamentul „Concursului pentru In
signa de Polisportiv" gradul ] și 11 
— femei).



MECIUL ROMÎNIA —DANEMARCA
(Urmare din pag. 1)

șenesc. Firește, nu scorul a fost ele
mentul care a contat în acest joc ci 
omogenitatea echipei, aplicarea unor 
scheme tactice, finalizarea acțiunilor. 
Cu toate acestea, este interesant de sub
liniat faptul că lotul a manifestat o 
foarte bună eficacitate, înscriind nu mai 
puțin de 18 goluri, prin : Manolache (6), 
Pîrcălab (5), Țîrcovnicu (4), Constantin 
(2), și Petru (1). A fost folosită for
mația de bază adică:

DATCU—POPA, NUNWEILLER III, 
IVAN—PETRU, KOSZK.A—PIRCALAB 
CONSTANTIN, MANOLACHE, TIR- 
COVN1CU, HAIDU.

In repriza a doua a mai fost folosit, 
în ultimele 30 de minute, Seredai. A- 
ceasta este și formația probabilă de 
mîine. De remarcat că. față de garni
tura folosită în primul meci cu Dane
marca. nu sînt decît două modificări. 
Ivan și-a reluat locul de fundaș stin
gă (pe care nu l-a putut ocupa atunci 
fiind accidentat) iar Țîrcovnicu apare 
în linia de atac în locul lui Varga. 
De altfel, este un fapt caracteristic pen
tru selecționata noastră: în acest an 
ea s-a bazat pe un schelet de echipă 
foarte bine conturat, nemaifăcîndu-se 
desele (și, de cele mai multe ori, inu
tilele) modificări de lot și de formație 
din trecut, care nu făceau decît să în
curce

a jucat fundaș dreapta în echipa Euro
pei, în 1947, la Glasgow, împotriva 
Angliei.

Pentru jocul de mîine, danezii vor 
păstra formația care a evoluat la Tira
na. Din discuțiile pe care le-am avut 
cu conducătorii federației daneze, pre
cum și cu Poul Pedersen, reiese că ei 
au fost mulțumiți de comportarea for
mației în meciul de miercuri (pierdut 
cu 1—0, dar care a adus danezilor ca
lificarea pentru că învinseseră în tur 
cu 4—0) și că — în consecință, vor 
alinia în fata Romîniei același „unspre
zece" adică': E SORENSEN—JOHAN
SEN, J. J. HANSEN — B. HANSEN, 
JOHN MADSEN, PETERSEN — BER
TELSEN, THORST, OLE MADSEN, O. 
SORENSEN, DANIELSEN. Comparind 
această echipă cu cea din meciul de 
la Copenhaga, constatăm că ea nu cu
prinde decit 3 schimbări: un stoper

Meciul de mîine este așteptat cu 
mult interes de iubitorii fotbalului din 
Capitală, care — desigur —■ vor veni

PE SCU3T DESPRE MECIUL DE MIINE

B Jocul începe Ia ora 14,15 fiind pre
cedat de un meci de juniori.

B Arbitrează 3 iugoslavi : C. Zecevicl 
la centru, Z. Bajici și R. Kragul la tușe.

Bl Echipa Danemarcei va juca In tri
couri roșii, chiloți albi, jambiere roșii 
iar reprezentativa noastră în obișnui 
tele tricouri galbene,' chiloți albaștri și 
jambiere roșii.

B Echipa daneză este însoțită de 
număr de peste 20 de ziariști.

B Aproape 200 de turiști danez!
sosit aseară In Capitală prin ONT Cat- 
pați, pentru a asista la jocul de mîine.

B Căpitanii celor două echipe sînt : 
Constantin (Rominia) și Ole Madsen (Da
nemarca).

un

era

în mare număr să-i vadă pe purtătorii 
culorilor naționale într-o întilnire in-

SOSIREA OASPEȚILOR

Joi seara, cu un avion special, au so- 
sțt/de la Tirana fotbaliștii danezi. De
legația oaspeților este condusă de dl. 
Ebbe Schwartz, președintele federației 
din Danemarca și—în același timp — 
vicepreședinte al U.E.F.A. Au făcut 
deplasarea 17 jucători, majoritatea de la 
clubul Esbjerg, campion al țării. Iată 
numele jucătorilor care compun lotul da
nez : E. Sorensen, 24 (B 1913 Odense), 
Johansen, 24 (OB Odense), J.J. Han
sen 24, (Esbjerg), B. Hansen, 30 (B 
1903, Copenhaga), John Madsen, 26 
(Esbjerg), J. Petersen,24 (Esbjerg), 
Bertelsen, 25 (Esbjerg), Thorst, 24 (A- 
alborg), Ole Madsen, 28 (KIK Copenha
ga), O. Sorensen, 26 (KB Copenhaga), 
Danielsen, 23 (Odense), Gaardhoje, 24 
(Esbjerg) Amdisen, 29(AGF), K. Han
sen 25, (Copenhaga), Larsen, 21 (Copen
haga), Christiansen, 24 (Esbjerg) și 
Enoksen, 27 (AGF). Cifra de lingă fie
care nume indică vîrsta iar în parante-

fotografia^
Fotbaliștii danezi au făcut ieri o plimbare cu autocarul tn Capitală. Iată-l, 

împreună

Interviu cu Lovrici...
Fotbalul iugoslav a avut totdeauna portari de clasă : pe Glaser, Lovrici, 

Beara, Sostarici, Marcusici, Soskici. Pe unii dintre ei i-am văzut mai de mult, 
pe Soskici, recent, la televizor, apărînd buturile selecționatei lumii. Pe nici unul 
însă ••atit de aproape ca pe Lovrici. Se afla lingă mine, în... mărime 
naturală, invitat la masa comună (după jocul dintre selecționatele secunde 
ale Iugoslaviei și Romîniei) în triplă 
calitate: selecționer unic, ziarist (di
rector la „Sport Beograd") și... fost 
fotbalist de valoare. M-am gîndit: 
este cazul să-mi scot carnetul de note. 
Nu va fi chiar atît de îneîntat Lovrici, 
selecționerul, dar mă va înțelege, desi
gur, Lovrici... ziaristul. Și am început 
cu... sfîrșitul.

— Cînd ați părăsit poarta pentru 
totdeauna ?

— In 1948, după meciul cu repre
zentativa Suediei, disputat In cadrul 
I.O. de la Londra. Am pierdut cu 3—1, 
deși din echipa noastră n-au lipsit 
Bobek, Mitici, Ceaikovski. La suedezi, 
juca celebrul trio Gre-No-Li (Green- 
Nordhal-Liedholm). încheiasem o ac
tivitate de aproximativ 15 ani, eu 
jocuri internaționale ca junior sau 
component al reprezentativelor A și B.

cînd

nou (John Madsen), un alt inter dreap
ta (Thorst) și un alt extrem stingă: 
Danielsen, preferat pentru tinerețea Iul 
vechiului internațional Enoksen, care 
face parte totuși din lotul sosit la Bucu
rești.

Fotbaliștii danezi au făcut ieri la ora

oficială, cu atit mai im- 
cît este vorba de turneul 

De aceea, așteptăm din

Joi seara. Ia sosirea pe aeropor- 
tul Băneasa, i-atn cerut d-iui Ebbe 
Schwartz, vice-președinte al U.E.F.A. 
și președinte al federației daneze, • 
scurtă declarație asupra vizitei Ia 
Rominia și asupra jocului de du
minică.

Cu deosebită amabilitate dL 
Ebbe Schwartz ne-a spus:

„Vin in București cu mare plă
cere. N-am uitat zilele petrecute in 
frumoasa capitală a Romîniei cu o- 
cazia turneului de juniori U.E.F.A. 
Mă bucur, totodată, că voi revedea 
pe numeroșii mei cunoscuți și prie
teni din Federația Romină de Fot
bal. Sini convins — ca unul care 
a cunoscut ospitalitatea rominească 
și a apreciat-o — că și ceilalți mem
bri ai delegației daneze pe care o 
conduc se vor simți foarte 
București, un oraș modern, 
meni veseli, primitori.

Cit despre joc, cred că 
a doua întilnire Rominia-Danemarca 
se va ridica la un bun nivel tehnic 
și spectacular. In intervalul care a 
trecut de la ultima noastră întilnire, 
din iunie, naționala daneză a obți
nut o serie de rezultate bune, ca its 
exemplu: 4—0 la Copenhaga, cu 
Albania, 4—0 cu Norvegia la Osia, 
2—2 cu Suedia la Copenhaga. B- 
chipa națională a Danemarcei do
rește, ca la prima sa evoluție 
in București să lase o impresie cit 
mai bună exigentului și competen
tului public rominesc.

Urez succes celor două echipe In 
întrecerea sportivă în care se anga
jează și nu mă îndoiesc că talen- 
tații jucători ai ambelor formații aor. 
oferi publicului un meci frumos-.

ternațională 
portantă cu 
preolimpic. 
partea jucătorilor noștri o comportare 
la nivelul așteptărilor și o nouă victo
rie. Mobilizîndu-și toate forțele, făcind 
apel la bogatele lor resurse tehnice și 
tactice, jucătorii echipei noastre națio
nale ne pot oferi satisfacția unui joc 
bun și a unui rezultat de prestigiu.

Alături de zecile de mii de specta
tori care vor fi mîine în tribune și de 
milioanele de telespectatori și radioas- 
cultători le urăm SUCCES și-i asigu
răm că vom fi tot timpul alături de ei.

— Cu fotbaliștii romîni 
v-ați întîlnit prima oară ?

— Tn 1937, la București. Apăram 
poarta selecționatei de juniori într-un 
meci disputat in deschidere. La du. 
in echipă juca aripă stingă Gh. Po
pescu, actualul președinte al federa
ției...

Aici interviul nostru s-a întrerupt 
un moment, conducătorul delegației 
noastre, tov. Ion Dumitrescu, 
du-i lui Lovrici că și dînsul 
adversar.

Firul interviului l-a legat 
intuind parcă întrebarea care 
urmeze :

— La seniori am debutat 
mai tirziu. in 1939, jucînd in echipa care 
a învins Anglia cu 2—1. A fost fără 
îndoială cel mai mare succes al fot
balului iugoslav înainte de al doilea 
război mondial. In 1940 mă aflam din 
nou la București, de astă dată pentru 
un meci Rominia A - Iugoslavia A. 
După 90 de minute rezultatul era 
3—3.

— Am văzut echipa dv. de Ju
niori la Turneul U.E.F.A., nume
roase echipe de club iugoslave și, 
azi, reprezentativa secundă. Cu 
toate au arătat același stil de joc, 
bazat pe o tehnică individuală ire
proșabilă...

— înțeleg ce anume vreți să aflați. 
Iată: tot ceea ce este bun din expe
riența cîștigată de fotbalul nostru se 
transmite elementelor tinere. Metodele 
și mijloacele de pregătire sînt aceleași 
la echipele de pitici, juniori, tineret și 
seniori. Comisii speciale pentru pitici, 
juniori, seniori — alcătuite din antre
nori pricepeți — conlucrează între ele, 
asigtirînd astfel o continuitate a mun
cii. Antrenorul de juniori se bucură de

amintin- 
i-a fost

Lovrici, 
avea să

doi ani

aceeași prețuire cu antrenorul echipei 
de seniori. Poate chiar de mai multă!

— Ați adus vorba despre sistem. 
Pentru care optați?

— Firește, pentru sistemul cu patru 
fundași, care se joacă în momentul de 
față in toată lumea. El lasă suficiente 
porți deschise jocului ofensiv, cu con
diția să ai jucători capabili să-l prac
tice. Fotbalistul ideal, în stare să facă 
față jocului modern, trebuie să întru
nească următoarele atuuri: să fie un 
bun tehnician, să gindească rapid fie
care fază și să fie dotat cu excepțio
nale calități fizice. Aș mai vrea să a- 
daug că părinții sistemului 1—4—2—4 
nu sînt brazilienii, cum s-a ventilat 
după mondialele din 1958, ci ungurii, 
care în 1954 la Berna, jucau cu Za- 
karias al patrulea fundaș și cu Bozsik 
și llidegkuti la mijlocul terenului.

— Ce impresie v-au lăsat azi 
fotbaliștii romîni ?

— Deosebit de bună și, credeți-mă, 
nu mă ghidez după rezultat. Ei se 
mișcă ușor In teren, au o bună gin- 
dire tactică și — fapt important — a- 
jung repede la poarta adversă. In ceea 
ce mă privește, aș dori ca intilnirite 
dintre fotbaliștii iugoslavi și romini să 
aibă un caracter permanent. Intilmn- 
du-se cit mai des și unii și alții vor 
progresa mai ușor.

Ajunși aici mi-am închis carnetul de 
note, deasupra căruia am așezat sti
loul, închis. Gestul (simbolic, in mese
ria noastră) îi era cunoscut... ziaristului 
Lovrici. însemna că aflasem ceea ce 
dorisem.

G. NICOLAESCU

Știri... știri.
JOCURI AMICALE IN BUCUREȘTI

Azi șl mîine se dispută în Capitală 
cîteva interesante jocuri amicale.

Azi dupd amiază, pe Stadionul Dinamo, 
cu începere de la ora 15, este programat 
meciul Dinam-o București — Dinamo Pitești.

Mîine dimineață, pe stadionul Ciulești, 
la ora 9,45, se întîlnesc Rapid București șl 
Farul Constanța.

Tot mîine, pe stadionul Progresul de la 
10,30 se dispută meciul amical Progre&iri 
— Steaua

RESTANTA DE CATEGORIA B

Meciul de categoria B dintre CFR Pașcani 
•și Chimia Făgâraș a fost reprogramat 
pentru joi 7 noiembrie.

© Meci amical la Oradea : Crișul -m 
Flamura roșie Oradea 3—0 (1—0).

bine la 
cu oa-

această

1X2X1X21
IN ATENȚIA POSESORILOR 

DE BILETE SPORTEXPRES

Popularul concurs Sportexpres care 
a reușit să trezească interesul unor 
mase largi de participanți, oferă și ia 
trimestrul IV un prilej de a se obține 
premii suplimentare în sensul că po
sesorii de asemenea bilete care vor 
juca la concursurile Pronoexpres din 
6, 13, 20, 27 noiembrie și 4 decem
brie vor beneficia de importante pre
mii acordate la fiecare dintre con
cursurile amintite. $

Premiile suplimentare de la con
cursurile Pronoexpres legate de Sport-

ză este numele clubului din care 
parte jucătorul. Antrenorul echipei 
fostul internațional Poul Pedersen,

face 
este 
care

PRONOEXPRES
expres vor fi atribuite pe baza unei 
extrageri suplimentare de 5 numere 
din 49 pe 3 categorii. Printre premii 
una motocicletă „Jawa" 350 cmc., te
levizoare, frigidere, aparate de radio 
etc.

Deci, la concursul Pronoexpres din 
6 noiembrie, participanții care posedă 
și bilete Sportexpres au posibilitatea 
ca in afara premiilor obișnuite să 
beneficieze de premiile suplimentare 
amintite mai sus.

Marți 5 noiembrie, ultima zi.
Nu uitați! Mai -multe bilete, mai 

multe șanse de cîștig.

VIII. Chimia Făgăraș - Metalul
Tîrgoviște l 

Știința Galați - Ceahlăul P.
Neamț X 

Minerul Lupcni - A S.M D.
Satu Mare

C.F.R. Tim. - C.S.M Reșița

IX.

X.

2

1
(
1XI.

XII. A.S. Cugir-Fl. roșie Oradea 1 X

LEI 49 239

report la categoria 1 pentru concursul 
Pronosport nr. 44 de duminică 3 no
iembrie 1963.

CONCURSULUI PRONO-
43 DIN 27 OCTOMBRia 

1963

PREMIILE 
SPORT nr.

gazonul stadionului

un joc pînă acum, își păs-

PREMII

SUPLIMENTARE
PENTRU. PARTICIPANT!! LA

PRONOEXPRES
; : • POSESORI

• DE BILETE - . .

SPORTEXPRES TRIM IV

13 un antrenament pe stadionul „23 Au
gust", iar azi dimineață vor lua un nou 
contact cu

Miine, etapa a X-a la „B
In campionatele categoriilor B ți fl 

se desfășoară mîine etapa a X-a. Vor
bind pe scurt despre jocurile din'eat. B 
este interesant de remarcat faptul că 
primele 4 clasate în seri*  I susțin, toa
te,- meciuri în deplasare: Metalul Tir- 
govlște la Făgăraș, Știința Craiova U 
Moreni, Tractorul Brașov la Rm. Vîl- 
cea și Știința Buc. la Pașcani. In cea
laltă serie, liderul, C.F.R. Timișoara, 
joacă acasă cu C SM Reșița, care se 
află pe locul III. Este o partidă difi
cilă pentru feroviari, dar cum ei n-au

pierdut nici 
trează intacte șansele și pentru meciul 
de mîine.

Din cele 4 serii ale cat. 0 se desprind 
întîlr.irile : Muscelul C. Lung — C.F.R 
Roșiori, Laminorul Brăila — Unirea Bo
toșani, Flamura roșie Tecuci — Chimia 
Onești, Pandurii Tg. Jiu — C.F.R 
Arad, Electroputere Craiova — Vagonul 
Arad, Unirea Dej — Metrom Brașov 
și Textila Sf. Gheargho — Recolta Ca 
rei.

• . ' / L'. < . ii • ' ' ' . .

; AADTOCICLETA JAWA 350- ,F RIGIDE RE .'TELEVIZOARE. EȚC

Rezultatele concursului suplimentar 
Pronosport — volei

Categoria 1
Categoria a H-a
Categoria a IlI-a

prezentăm pronosticurile „Programu
lui Loto-Pronosport“i

*

5,50x2.881 lei
28.40x 755 lei

Reamintim participanților concursul
Pronosport de miine nr. 44 din 3 
noiembrie 1963. Cit această ocazie

I. R.P.Romînă - Danemarca
II. R.P. Ungară - R.D. Germană

III. R.S.F. Iugoslavia - R.S. Ceho
slovacă X 1

IV. Foresta Fălticeni — Din. Bacău 1
V. Unirea R. Vîlcea — Tractorul 1
VI. Ind. Sîrmei - Minerul B. Mare
VIL Mureșul ■= Arieșul

1
1

2
2 
X

1
1

Categoria
Categoria 

6 353 lei.
Categoria 

583 lei.

I - i
a Il-a 9,3 variante »

a 111-a 150,7 variante X
i

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara 
zilei de 1 nov. 1963, au fost extrase 
din urnă următoarele numere : 33 171 
67 4 7 73 41 24 70 77.

Premii suplimentare i 10 23 73. |
Fondul de premii 614.884 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prontx 
sport.

SPORTUL POPULAR
Nr. 4334 Pag. a 3-a



Unul din momentele mult disputatei întâlniri U.R.S.S.— Polonia : atac executat prin surprindere de Kielpinskî, neu- 
tpalizat de promptul blocaj al lui Kdlacihin

In ultimul meci de joi, echipa R.D. 
Germane a furnizat una din marile sur
prize ale campionatelor întrecînd Ce
hoslovacia în mod categoric: 3—0 (7, 
6, 7), în numai 55 de minute. Apărarea 
echipei cehoslovace nu a putut face 
față excelentului atac al învingătoare
lor în care s-au evidențiat Ruth Korn, 
Gabriele Orth, Doris Plehsc și Ursula 
Mann.

Ultima zi a campionatului feminin a 
fost dominată de două adevărate der- 
biuri: U.R.S.S. — Polonia, neînvinse, 
care luptau pentru primul loc și Ro- 
mînia — Ungaria, rezultat de care 
atirna calificarea echipei noastre la 
turneul olimpic de la Tokio și obține
rea medaliilor de bronz.

Jocul U.R.S.S. — Polonia a fost un 
adevărat final de campionat în care 
regruparea formației sovietice și pu

terea de stăpînire în momentele 
cile au fost hotărîtoare rezull 
final 3—2 (8—15, 15—8, 15—17, 
15—10) pentru U.R.S.S., care în 
acesta cîștigă pentru a cincea 
titlul de campioană a Europei, cu 
că simbătă mai are un joc di 
putat. Alături de calitățile fon 
sovietice, unele dintre ele arătat 
sus trebuie să adăugăm și for 
aiac a echipei campioane, care . 
șit, ce e drept, foarte greu, să s 
pună în fața apărării poloneze.

In celelalte meciuri ale zilei 
slovacia a întrecut Iugoslavia cu 
(2, 9, 7) și R.D.G. pe Bulgar 
3—0 (7, 5, 4).

Reprezentativa noastră feminir 
linia ultimelor sale comportări 
a reușit să dispună în numai 
de joc de formația R. P. Ungă 
care a întrecut-o net cu 3—0.

LA CLUJ ȘI CIMPIA TURZII

LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

'șurată joi în sala Floreasca, așurată joi în sala Floreasca, a întrecut 
toate așteptările, situîndu-se printre cele 
mai bune partide ale actualei ediții. 
Ca și jucătorii, spectatorii au plecat... 
obosiți de la acest meci, adevărat ma
raton voleibalistic, care a stabilit un 
veritabil record de durată : două ore 
și 53 de minute. Dar cei care au stat 
pînă la sfîrșitul întîlnirii nu au regre
tai La început s-a jucat, ce-i drept 
destul de lent, parcă cu încetinitorul, 
dar în ultimele trei seturi am fost 
martorii unor faze excelente, ai unor 
schimburi de mingi de mare spectacol.

Meritul în realizarea acestei partide 
revine în cea mai mare parte învin
gătorilor. Jucătorii bulgari, excelent 
conduși de pe margine de antrenorul 
lor, s-au întrecut pe ei în acest joc. 
Au luptat pentru fiecare minge și ni
ciodată nu s-au dat bătuți, nu și-au 
pierdut calmul. In comparație cu alte 
evoluții jucătorii bulgari au îmbinat în 
mod fericit forța lor de joc, recunoscu
tă, cu subtilitățile tehnice — arma 
preferată a cehilor — și cu un atac de
cis, în care a fost de nestăvilit Semion 
Srîndev, și cu o condiție fizică excelentă 
au reușit să cucerească o mare vie. 
tor io, care va conta mult în clasament.

De partea cealaltă am remarcat din 
nou jocul tehnic și plin de fantezie, 
în care a excelat și de data aceasta 
faimosul Paulus. Dar... lipsiți de forța 
de atac necesară și de condiția fizică

a unui meci de o asemenea durată (an
trenorul Brosz a ținut în teren aproape 
tot timpul „șasele" de bază), jucătorii 
cehoslovaci au cedat în final.

Arbitrii Schuster (R.D.G.) șl Rad- 
vany (Iugoslavia) au condus echipele: 
BULGARIA: Ghiuderov, ASENOV, 
KAROV, SRÎNDEV, IOȚEV, Korita- 
riov — Gospodinov, Velev, PANTELE
EV. CEHOSLOVACIA: Smidl,-Golian, 
MUS1L, Sorm, HUMHAL, PAULUS— 
— Perusik, TOMAN. Senk, Kovarik.

Aseară, în meciul cu Iugoslavia, e- 
chipa Cehoslovaciei a intrat pe teren 
cu trei jucători de rezervă pentru a-șî 
menaja forțele în vederea întîlnirii cu 
U.R.S.S. Așa se explică scorurile strîn 

seturile doi și trei și. în plus, 
că echipa Cehoslovaciei 
deloc. Au arbitrat:

se din 
faptul 
forțat

nil a
CiniJin

(U.R.S.S.) și Zverszanski (Polonia). 
Scor final: Cehoslovacia—Iugoslavia 
3—0 (4, 12, 14).

Numeroase și spectaculoase răstur
nări de situații a prilejuit ultima dis
pută de aseară, U.R.S.S. — Ungaria 
(3—1 : 15—8, 7—15, 15—13, 15—3), 
arbitrată de Boisnay (Franța) și Ket- 
tner (Cehoslovacia. Voleibaliști Sovie
tici au obținut o deplin meritată vic
torie pentru modul impetuos în care 
au încheiat partida, dar sportivii ma
ghiari, deși înfrînți, au exprimat o 
dată în plus, și în foarte largă mă
sură, redutabilitatea lor atunci cînd 
blocajul le funcționează bine și cînd 
atacul, bazat pe alternarea loviturilor 
„bombă" cu cele moi, plasate, este 
pus în poziție normală de șut. Adică, 
nu ca în ultimul set, ci ca în setul 
al doilea și ca în mai tot setul penul
tim. S-au remarcat: Burobin, Kacia- 
rava, Cesnokov și Kovalenko (U.R.Ș.S.), 
Galoș, Florian și Czafik (Ungaria).

Din cele opt partide desfășurate joi 
și vineri la Clxl și Cîmpia Turzii, in 
cadrul turneului masculin pentru locu
rile 9—17, șapte — printre care și 
derbiul turneului (R. D. Germană— 
Turcia) — s-au încheiat cu 3—0 și nu
mai una cu un rezultat mai strins: 
Turcia — Olanda 3—1. De fapt, acest 
meci a și prilejuit cea mai pasionantă 
luptă. Scorul insă, nu reflectă aceasta. 
Intre echipe a existat un echilibru de 
valoare și forțe, ceea ce a prilejuit 
un joc foarte strins, uneori de factură 
tehnică ridicată, un spectacol apreciat 
de public și subliniat cu aplauze la 
scenă deschisă. Lupta s-a dat intre 
apărarea mai organizată, mai promp
tă și mai mobilă a jucătorilor turci

și atacul în forță al olandezilor 
un plus de experiență, jucătorii 
au știut să speculeze momentele 
sive din finalul a trei seturi, 
ci ști pe și o dată cu ele și rneciu. 
toria lor este muncită și merita

Tn schimb, echipa Turciei n-a 
rezista în partida decisivă pentr 
mul loc în fața formației R. D. 
mane. Aceasta a ciștigat fără . 
Doar setul al treilea a fost cev 
animat, dar pentru că jucătorii 
pei R. D. Germane au slăbit 
înlesnind o revenire a volei ba 
turci și un scor mai strins (16 
Cu această victorie, învingătoare 
asigurat locul 1.

LA
(Urmare din pag. 1)

aproape toate echipele

CONSTANTA

locuri,
tă o formă bună în acest final 
pionat, ceea ce mărește considerabil in
teresul pentru ultimele jocuri. Dar, să 
revenim la cele de joi:

Polonia a întrecut Ungaria cu 3—1 
(15—5, 15—6, 10—15, 15—12) după 
70 de minute de joc. Tinerele jucătoare 
din echipa Ungariei au dat o replică 
dîrză, în special in ultimele două se
turi. De pildă, în cel de al treilea, de

manifes- 
de cam-

la 5—2 și 8—2 în favoarea polonezelor 
scorul ajunge 11—8 pentru Ungaria. 
In ultimul set experiența de joc le 
ajută pe poloneze să cucerească victo
ria.

lntîmpinate cu aplauze furtunoase 
intră apoi pe teren jucătoarele Romî- 
niei și Iugoslaviei. In luptă pentru me
daliile de bronz purtătoarele tricoului 
nostru național se comportă la înălțime, 
spulberă de la început orice încercare 
a adversarelor de a lua inițiativa, cu 
toate că în setul întîi și tot setul al 
doilea am jucat fără Lia Vanea, ac-

^'niniiiiiiniiiniiiininininiiiiiiiiniinniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiinmniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Campionatele in... superlative

c.
E
i

c

S

li Cel mal spectacu
los salt la minge l-a fă
cut cunoscutul sportiv 
cehoslovac Paulus. In 

I al întîlnirii Ce
hoslovacia—Bulgaria <4 
a făcut un plonjon de 
circa 4 metri, trimițînd 
năstrușnicul balon — 
cind nimeni nu se mai 
aștepta — peste plasă. 
Urept urmare a inter- 
veației salutare a lui 
Paulus, sportivii ceho
slovaci au cî ști gat ser
viciul, iar apoi ți... se
mi (18—16).

Cel mai disputat 
set din eadruil Turneu
lui final al Campiona
telor europene de volei 
(locurile 1—8) a fost 
setul al cincilea din 
meciul U.R.S.S.—Polo
nia. 20 de servicii au 
fost schimbate la sco
rul de 11—8 pentru 
U.R.S.S., dar eu tot e- 
fortul depus, polonezii 
n-au putut trece de gra
nița celor 8 puncte rea
lizate și sovieticii au 
eietigat setul cu 15—1).

• Cel mai mare... 
eh vii ou l-a avut repre-

gentativa Bulgariei, tn 
meciul de joi cu forma
ția Cehoslovaciei. In se
tul I, la punctajul de 
16—75 pentru sporti
vii bulgari, la o minge 
extrem de ușoară care 
cobora ca un... fulg 
spre Ghiuderov, acesta 
tocmai cînd se pregătea 
să lovească năprasnic și 
să încheie setul a alu
necat pe podea. Mingea 
l-a căzut pe cap, iar ce
hoslovacii au ctțtigal 
serviciul ți In firud se
tul ou 18—16 I

• Cel mai înflăcărat 
...sărut din cadrul Cam
pionatelor de volei a 
fost acordat nu unui 
sportiv eau sportive ei 
... mingii 1 Cehoslovacul 
Toman, în selu-1 III al 
meciului, cu Bulgaria 
la scorul de 13—13, ■ 
sărutat fierbinte mingea 
drept „recompensă*  pen
tru o festă pe care o 
jucase adversarilor.

® Cele moi multe 
greșeli de... inspirase 
au fost săvlrșile in par- 
tâdale U.R.S.S.—Poto

nia ți Bulgaria—Ceho
slovacia. Astfel, 90 de 
mingi, care mergeau e- 
vldent In aut, au fost 
preluate. 15 mingi s-au 
plimbat pe banda pla
sei, ieșind in aut, iar 
4 au lovit stîlpii de sus
ținere a plasei.

• Și cel miri hazliu 
moment al campionate
lor. In meciul Bulga
ria—Cehoslovacia, llie 
Ascnov, vrînd să sal
te o minge peste bloca
jul ceh (care se înălța
se impresionant) a pu- 
s-o pe lingă fileu în... 
propriul teren. Spre 
consternarea coechipie
rilor și în explozia <Je 
haz a publicului -

• Cele mai multe 
victorii, în actuala edi
ție, le-a repurtat pînă 
acum reprezentativa tie 
volei a R. P. Romîne. 
Bilanț : 6-6-0 18:3 293: 
193 = 12 puncte. Iar 
partida Romînia—Fran
ța a fost și cea mai 
scurtă — 40 de mi
nute — din toate sus
ținute de sportivii ro
mi ni.

doilea am jucat 
cidentată ușor la aterizare. Inlocuitoa- 
rea ei, Elisabeta Goloșie, se comportă 
la fel de bine ca titulara, astfel că lip
sa ei nu se simte. Trebuie să adăugăm 
Ia aceasta și jocul fără greș în atac 
ca și in apărare al Nataliei Todorovschi. 

începutul setului nu ne este favora
bil : 2—3, 4—5, 5—6. De aici înainte 
însă echipa noastră, ca urmare unui 
joc cu mult mai bine orientat în atac 
și mai precis in apărare, se distanțea
ză irezistibil : 7—6, 10—7, 15—7. ' In 
setul următor, lupta este mai echilibra
tă 4—1, 4—5, 8—5, 8—7, 12—7, 12—11, 
14—11, 14—12, 15—12. Evoluția sco
rului glăsuiește mai bine dec'ît orice 
alte cuvinte. Iugoslavele, introdueînd-o 
pe Miroslava Despotovici, își organizea
ză inai bine linia a doua. Natalia Todo
rovschi punctează la fel de convingă
tor, secundată îndeaproape de Ileana 
Enculescu, care greșește în apărare dar 
se simte „în apele ei" la fileu, unde 
realizează puncte prețioase.

In ultimul set reintră Lia Vanea. 
Conducem la diferență mare (6-0, 
8—2), dar jucătoarele, sigure de victo
rie, acționează cu mai puțină atenție 

apărare și... 8—7. Un timp de odih- 
cerut la momentul oportun e folosit 
profesorul Nicolae Murafa pentru a 
indicații care-și arată imediat roa-

Excepționalul Karov care, prin jocul său de înaltă clasă acrobatică, a scos ■ 
ori din încurcătură alaltăieri echipa Bulgariei in meciul cu formația cehoslc

REZULTATE, CLAÎ
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TURNEUL FINAL MASCULIN 
(locurile 1—8)

Rezultatele de joi și vineri

Romînia — Franța 3—0 (15—4,
15—5, 15—11)

U.R.S.S. — Polonia 3—2 (8—15,
15—4, 15—6, 10—15, 15—8)

Ungaria — Iugoslavia 3—1 (15—9,
15-7, 9—15, 15—7)

Bulgaria — Cehoslovacia 3—2
(16—18, 15—9, 13—15, 15—12, 15—11)

Cehoslovacia — Iugoslavia 3—0 
(15—4, 15—12, 16—14).

U.R.S.S. — Ungaria 3—1 (15—8,
7—15 15—13, 15—3)

După 2 323 minute de joc

in 
nă 
de 
da
dele: de la 8—7 la 12—7. Apoi. 12—10. 
14—10 15—11. Victorie clară. 3—0,
obținută în fața unei echipe care a fă
cut toiul pentru a realiza un rezultat 
cît mai bun. Partida a fost condusă 
corect de Nejat Aliav (Turcia).

1. Bominla 6 6 0 18: 3 295:193 12
2. U.R.S.S. 6 5 1 17:10 337:282 11
3. Bulgaria 6 4 2 15: 9 297:258 10
4. Ungaria 642 13:10 287:258 10
5. Felonia 033 12:13 286:314 9
6. Cehoslovacia 624 13:12 319:310 8
7. Iugoslavia 606 4:18 225:306 0
8. Fj.a»ja 800 1:18 156:281 8

AZI, ULTIMELE MECIURI - 
Floreasca, ora 14 : Franța — Ii 
via; ora 15: Ungaria — Polonii 
16 : Cehoslovacia — U.R.S.S.; o 
Romînia — Bulgaria.

TURNEUL FINAL MASCUL 
(locurile 9—17)

Rezultatele de joi și vineri

Italia — R. F. Germană 3—0 (
15— 5, 15—11)

Turcia — Olanda 3—1 (1
16— 14, 12—15, 17—15).

Belgia ■— Finlanda 3—0 ( 
15—7, 15—10)

Austria — Danemarca 3—0 (
15—12, 16—14)

Olanda — R.F. Germană 3—0 ( 
15—6, 15—11)

Italia — Austria 3—0 (15—4.
15—7)

R.D. Germană — Turcia 3—0 ( 
15—5, 16—14)

Finlanda — Danemarca 3—0 (
15—0, 15—12)



NTE, PROGRAM...

net [ Așadar, astă-searâ...
ar, astă-searâ ne vom reuni ultima oară după atîta zile de volei 
;ala Floreasca, în acest amfiteatru tapisat cu emoții și entuziasm. 
>ectacolul de adio" va începe, ca în fiecare din dupâ-amiezile 
> casa închisă. Ultima partidă a jucătorilor noștri. Partener: echi- 
iei. Emoțiile însă au rămas ale trecutului. Indiferent de rezultatul 
>artide, băieții noștri sînt campioni. De fapt despre șansele și 
rea echipelor s-a scris și se va mai scrie.
ua partidei cu selecționata Uniunii Sovietice, Derzei a împlinit 
îi. Campionii de astă-searâ n-au uitat să-l sărbătorească încă 
stâzi, Drăgan împlinește 25.
ara aceea însă despre victorie s-a vorbit mai puțin.
cui lotului nostru, ar. Gabriel Cherebețiu, maestru al sportului, 
în „ceaslovul lui pîntecos" — cum numește Fieraru dosarul de 
al fostului său coleg de națională —: „Moral ridicat. — Formă 
— Nici o indisponibilitate. —". lată rezultatul sporturilor corn- 
e.
sam de unde ști că în aceeași seară, constatările sale au mai fost 
cu voce tare) în tribune la Floreasca : COLEA RÂUTU, artist 
.Excepțional 1 Bravo R.P.R. 1", RADU DEMIAN, inginer la „Grivița 
jgbist : „Mă bucură victoria în primul rînd pentru că este meri- 
NUȘ NEAGU, scriitor : „Cu forma de azi Rcmînia cîștigâ pe 

tn, din orice țară, în fața oricărei formații", OVID TEODORESCU, 
Teatrul Național „I. L. Caragiaie" : „Campionii mondiali (echipa 
i.n.) au jucat strălucit, dar echipa noastră cu... un set mai bine", 
ȘLfU, poet, laureat al Premiului de Stat : „A fost o veritabilă fi- 
campionat mondial. Au învins cei mai buni".
rJ/isă că medicul Cherebețiu știa mai bine decît oricare dintre 
aȚul graficelor e doar atît de convingător) că „bombele" lui Ho- 
:olau vor fi la fel de necruțătoare nu încă o săptămînă cît mai 
leul, ci multă vreme. Ale lui Szocs și Derzei la fel, iar constanța 
an și Fieraru, subtilitățile lui Grigorovici și Coste, de asemenea, 
aceasta pentru că în „ceaslovul său pîntecos" mai figurau în afara 
î de kilograme, al înălțimii și tensiunii băieților și alte însem- 
5 cîteva din ele : „Horațiu Nicolau fost component de bază în 
ațională de canotaj. Sulițaș cu o performanță de peste 61 de 
ofesor". Aurel Drăgan : „săritor în înălțime (constant la 1,80 m). 
nplet. Profesor". Eduard Derzei : „aruncător de greutate. Pasio- 
en al literaturii și muzicii". Mihai Grigorovici : „jucător de divizie 
Psihic foarte bun pentru sport. Inginer mecanic. Fieraru : „voință 
>ilă. Atlet. Halterofil. Jurist", luliu Szocs : „campion republican 
i la ciocan (50,50 m), serios. Tehnician la uzinele de tractoare din 
Nicolae Bărbuță: „handbalist, profesor", Mihai Coste: „spiri- 

i camarad, inginer mecanic". Chezan : „campion școlar la înăl- 
0 m), alergător".
erau însemnări suplimentare despre Derzei (colecționar de pa- 
țigări — ore peste 1.800 — și fotograf pasionat alături de an- 

Sotir, de Chezan și Nicolau) și o constatare subliniată : „toți 
i echipei au fete, iar ridicătorii au băieți".
citat aceste însemnări pentru a înțelege mai bine calmul antre- 
i medicului reprezentativei noastre, în cele mai dramatice mo- 
5 pe teren. își cunosc băieții...
aduc aminte un amănunt : la 6:4 pentru Romînia, în cel de-al 
et al frumoasei partide cu reprezentativa Cehoslovaciei (era 1:1 
I, excelenta formă a lui Paulus (inepuizabilul „motor" al cam- 
europeni al căror mandat expiră astă-searâ) și revenirea întregii 
îelinișieau tribunele. Au fost cîteva momente de inegalabil spec- 
nute în șir mingea trecea ca un bolid prin aer fără să atingă 

La serviciu — Fieraru. Antrenorul Sotir zîmbește încurajator, 
vn semn, nimic. Fieraru, Drăgan, Nicolau și Szocs preiau zîm- 

ț—/ansformă în puncte.
ora 21,05 și scorul 11:5.

aicul anunță : „la Constanța, Republica Populară Romînă a învins 
il final feminin echipa R.S. Cehoslovace cu 3:1".
uzele pentru fete se contopesc cu cele pentru băieți, care fer
ul într-o manieră entuziasmantă. Scor 15:5.
5 meci o discuție firească despre muzică...
Iar, astă-searâ vom primi Cupa de campioni europeni...
nou „Bravo Romînia I", rostit în mai multe limbi se va adăuga 
3 mîndrii cu care am început să ne obișnuim.
om mai rosti o dată, din toată inima, diseară, cînd tricolorul 
i se va înălța si aici, acasă, pe cel mai înalt catarg.
vo ROMÎNIA!"'

TEOF1L BĂLAJ

I minute de joc
mccnâ 7 7 0 21: 0 318:118 14

8 6 2 19: 8 383:283 14
7 6 1 18: 7 346:259 13
7 4 3 15: 9 333:258 11
7 3 4 11:12 277:259 10
7 3 4 9:13 221:256 10

mană 7 2 5 7:16 220:310 9
7 1 6 4:18 150:306 8

3 7 0 7 0:21 117:316 7

R.D. Germană — Bulgaria 3—0
(15—7, 15—5, 15-4)

U.R.S.S. — Polonia 3—2 (8—15,
15—8, 15—17, 15-4, 15-10)

Romînia — Ungaria 3—0 (15—8,
15—11, 15—11)

EUL FINAL FEMININ
(locurile 1—8)

de joi și vineri

— Iugoslavia 3—0 (15—7,
-11)
— Ungaria 3—1 (15—5,
15, 15—12)
mană — Cehoslovacia 3—0
-6, 15—7)
acia — Iugoslavia 3—0
-9, 15-7)

După 1 980 minute de joc

T1MELE JOCURI, la CLUJ: 
Ină — R.D. Germană, Aus- 
nda, Finlanda — Italia, Bel- 
lemarca.

1. U.R.S.S. 6 8 0 18: 2 293:161 12
2. Polonia 6 5 1 17: 8 314:240 11
3. Romînia 8 5 1 15: 7 291:260 11
4. B.D. G-erroasă 6 3 3 12: 9 251:233 9
5. Bulgaria 6 3 3 11:13 291:281 9
6. Cehoslovacia 7 2 5 9:16 274:316 9
7. Ungaria 7 1 6 6:20 270:365 8
8. Iugoslavia 6 0 6 3:18 181:309 6

AZI, ULTIMELE INT1LNIRI, la 
CONSTANȚA : Iugoslavia — R.D. Ger
mană, Bulgaria — Polonia, U.R.S.S. 
•— Romînia.

Cronici si comentarii de:
V. GRADINARU, C. FAUR.

M. TUDORAN și D. STANCULESCU 
Fotografii: P. ROMOȘAN

Etapa a doua a returului 
campionatului republican

Astăzi și mîine în orașele București,- 
Lugoj. Timișoara și Craiova se desfă
șoară cea de a doua etapă a returului 
campionatului republican. Spectatorii 
bucureșteni vor putea urmări evoluția 
echipelor C.S.M. Reșița, Steaua, Voin
ța Tg. Mureș și Metalul București cu 
începere de astăzi de la ora 9 în sala 
Steaua din Calea Plevnei. în celelalte 
grupe se întîlnesc formațiile (la Lugoj) 
A.S.A1. Lugoj, C.S.O. Galați, Vagonul 
Arad și Chimistul Baia Mare; (la Ti
mișoara) Unio Satu Mare, Rulmentul 
Brașov, C.F.R. Timișoara și Rapid, iar 
în grupa de la Craiova, Electroputere, 
Progresul Buc., Steagul roșu Brașov 
și Dinamo.

lată clasamentul general înaintea a-
cestei etape :

1. Steagul roșu Biașov 18 16 0 2 401:115 50
2. Steaua 16 16 0 0 422: 64 48
3. Dinamo Buc. 15 15 0 0 417: 47 45
4. A.S.M. Lugoj 18 9 1 8 241:267 37
5. Progresul Buc. 18 8 1 9 230:300 35
6. Voința Tg. Mureș 18 8 1 9 232:306 35
7. C.F.R. Tim. 18 6 3 9 340:298 33
8. Rapid Buc. 18 5 5 8 230:326 33
9. C.S.O. Galați 18 6 2 10 228:314 32

10. Rulmentul Brașov 18 6 1 11 233:313 31
11. Metalul Buc. 17 5 4 8 232:284 31
12. Chimistul B. M. 18 5 3 10 207:303 31
13. Unio Satu Mare 14 7 1 6 202:187 29
14. C.S.M. Reșița 18 4 3 li 202:316 29
15. Electroputere 16 3 4 9 172:302 26
16. Vagonul Arad 16 3 1 12 172:314 23

LA
TOKIO,

FOTBAL : stadionul „23 August", ora 
14,15 : Romînia—Danemarca ; în deschi
dere, de la ora 12 : Viitorul Electronica— 
Steaua (camp, de juniori) ; stadionul 
Gloria, ora 10 : Metalul Buc.—Poiana

Noul campion „penelor" N. Moldovan ,,contrează" cu o directă de stingă 
atacul lui P. Vanea

Meci desfășurat in cadrul finalei campionatului republican
Foto : V. Bageac

boxul nostru să fie la înălțime! (I)
Campionatul republican, indiferent 

la ce ramură de sport, este firesc să 
aducă în întrecere pe cei mai buni 
sportivi și, în condiții normale, cam
pionatul R.P.R. individual de box nu 
poate face excepție. Sita, din ce în 
ce mai deasă, a preliminariilor („zo
nelor") cerne valorile, iar în turneul 
final te aștepți să-i vezi în ring pe 
cei mai buni dintre cei buni. Fără în
doială, pot fi și unele excepții în box. 
Un arbitraj incorect sau un accident 
(o rănire) pot opri pe drum un 
boxer bine pregătit. Dar aceasta nu 
s-a întîmplat în acest an și astfel, 
turneul final, ca și medaliile campio
nilor, ne îngăduie să facem o analiză, 
pe care o vrem temeinică, a muncii 
desfășurate în secțiile cluburilor și — 
mai ales — în loturile A și B.

In general, activitatea de pregătire 
depusă in cadrul acestor loturi poate 
fi apreciată ca satisfăcătoare.

Faptul că șase din cele 10 titluri 
puse în joc au fost crștigate de com- 
ponenți ai loturilor e îmbucurător și 
justificat. Înseamnă că la categoriile 
respective selecția și pregătirea s-au 
făcut în mod corespunzător, că s-a 
încredințat sarcina de cinste a se 
pregăti pentru Jocurile Olimpice celor 
mai buni boxeri existenți la ora ac
tuală. Și nu putem să nu amintim 
că acești boxeri, spre deosebire de 
alții s-au bucurat de o mare atenție 
și de condiții optime, de îndrumarea 
unor antrenori valoroși (I. Chiriac, 
T. Niculescu, I. Popa și C. Dumitres
cu).

Așadar, în lipsa lui Ciucă (plecat 
la Tokio) titlul a fost cîștigat de Bu- 
zuliuc, din lotul A și faptul il apre
ciem ca normal, pozitiv. Aceeași pă
rere despre titlurile cîștigate de Puiu, 
Mihalic, Niculescu și Monea. Dacă pe 
Mariuțan nu-1 punem la socoteală, 
fiind gratulat — spre surprinderea și 
a lui — de către niște așa-ziși ar
bitri, pe care n-am vrea să-i mai în- 
tîlnim în jurul ringului, și considerăm 
drept campion de fapt pe Gheor- 
ghioni, înseamnă că la categoriile res
pective, așa cum arătam mai sus, si
tuația e satisfăcătoare.

Ce s-a petrecut cu celelalte patru 
titluri? Unul a fost ciștigat de ini
mosul Moldovan, din lotul B, pentru

AZI

i j 
1

P.UGBI : Teren Gloria, de la ora 15; 
Gloria—Steaua (caieg. A)

Teren Parcul copilului, de la ora 15 30: 
Grivița Roșie—Unirea

NATAȚ1E : Ștrandul tineretului, de la 
oia 16,15 : Intîlnirea internaționala d© 
natatie: București—Berlia.

MÎINE
NATAȚIE : Ștrandul Tineretului, de la 

ora 16,30 : Intîlnirea internațională da 
notație București—Berlin.

RUGBI : Teren Progresul, de Ia ora 9: 
Progresul—Dinamo București (categ. A) 

BASCHET : Sala Floreasca, de la orq 
16 : Meciuri feminine în cadrul „Cupei 
Voința": Mătasea Dudești—Rapid ; Uni
rea—Olimpia ; Voința—I.C.F. ; Știința—
Progresul.

HANDBAL : Terenul Voința, de la ora 
9,30 : Turneu feminin organizat de clu
bul Voința : Confecția—Electromagneti
ca ; Progresul—Voința.

MOTO : Baza sportivă Steaua (Bd. 
Ghencea), de la ora 9,30 : Concurs de 
obstacole

care merită felicitat el și antrenorii. 
Ce-i facem însă că, în ierarhia stabi
lită de conducerea loturilor, de fede
rație, el ocupă, ca să zicem așa, lo
cul 3! A. Olteanu, titularul a fost în
trecut fără drept de apel de către 
P. Vanea, ca urmare a slabei forme 
și a lipsei de pregătire. Iar acesta 
a fost întrecut în finală de proaspă
tul campion.

Un alt titlu a fost cîștigat — în 
lipsa lui Pătrașcu, de asemenea la 
Tokio — nu de Gh. Anton din lotul 
A, ci de tînărul' Băloiu, care nu e nici 
măcar în lotul B. Încă in „optimi" P. 
Mircescu l-a scos din cursă pe titu
larul și mult lăudatul V. Badea, pre
gătit la lotul A și a cîștigat titlul, 
deși n-a beneficiat de pregătire în 
Iotul republican, în timp ce un alt 
candidat, s-a pierdut și el, cum era 
de așteptat, pe undeva. Este vorba 
de Low, un boxer care, datorită lipsei 
de posibilități, despre care s-a scris 
atîta, a luat o mulțime de bătăi, nu
mai pentru că antrenorii loturilor nu 
vor să-l lase în pace și se tot crampo
nează de el.

In sfîrșit, un alt boxer din afara 
loturilor, Nicolau, fără să străluceas
că, a obținut titlul, învingînd de jus
tețe pe titularul Cojan, în timp ce 
un alt om de lot, Mentzel, a fost eli
minat în semifinală. Totodată, Dinu 
(lotul A) a fost făcut K.O. (Ill) de 
Șt. Popoacă un tînăr pregătit în 
secție la asociație.

O altă concluzie desprindem din 
CALITATEA boxului prestat în tur
neul final și, îndeosebi, în ultima 
gală, cea care a încununat pe cam
pioni.

Cînd pornim să facem o asemenea 
apreciere ținem cont de faptul că un 
turneu final și, cu precădere, meciul 
decisiv, în box poate mai mult decît 
în alte sporturi, se bucură de mai pu
țină spectaculozitate. „Miza" mare, 
despre care se vorbește adesea spo
rește combativitatea în dauna calită
ții. Așa s-au petrecut lucrurile cu 
unele meciuri la Olimpiade și la cam
pionatele europene. De aici nu se 
poate trage însă concluzia că titlul 
olimpic se poate cîștiga exclusiv prin 
forță și ritm. Pregătirea tehnico-tac- 
tică rămîne suportul decisiv. Așadar,

Cîmpina (cat. B) ; stadionul Giuleștl, 
ora 8: Tehnometal—Progresul Alexan
dria (cat. C) ; teren „23 August” III ora 
10 : S.S.E. 2—-Petrolul Ploiești ; teren 
Timpuri Noi, ora 9,15 : Flacăra roșie 
Buc.—Rapid ; teren Giulești, ora 11,30; 
Tehnometal—Electrica Constanța ; teren 
Progresul, ora 12 : Progresul—Victoria 
Giurgiu ; teren C.P.B., ora 10,30 : Clu
bul sportiv școlar—Știința Eup ; teren 
Gloria, ora 11,45 : Metalul Buc.—Uni
rea Răcari (întîlniri în cadrul campio
natului de juniori).

repetăm, ținem seama de acest fapt,: 
cînd facem retrospectiva camp’onatulul 
republican individual de box. Ce a ca
racterizat finalele din acest an ? Dar 
ultimele meciuri ? Am noiat evoluția 
în ring a finaliștilor, după cum ur
mează S

— foarte bine : Mihalic și, în oare
care măsură, Monea (dezavantajat de 
lipsa de adversari valoroși).

—■ bine t Puiu, Moldovan, Mirces
cu, Buzuliuc.

— satisfăcător : Băloiu, Niculescu, 
Nicolau.

— slab t Mariuțan.
Din tabloul de mai sus se vede că, 

cu excepția lui Mihalic și Monea, lai 
care se adaugă Puiu, Buzuliuc, Mol
dovan, restul boxerilor din loturi nu 
s-au prezentat la nivelul cerut, nu aMi 
justificat eforturile de tot felul făcute: 
cu ei, nu au dat ceea ce se AȘTEPTAI 
de la ei.

Am putea adăuga că o serie de ti
neri cu mult mai puține condiții del 
pregătire, au făcut zile grele multos; 
component)' ai loturilor, unii dintre ei 
cîștigînd chiar titluri care, ele însele 
pun nota cuvenită muncii desfășurate 
Ia categoriile respective. Așa a fost 
cazul cu D. Minea, P. Mircescu. Bă
loiu, Z. Pazmani, St. Popoacă, Gh. 
Manea, Gh. Stăncuț, C. Naglii etc.

Pregătirea fizică a boxerilor a fost 
diferită. Foarte bună la Mihalic, Mo
nea, Gheorghioni, Puiu, Moldovan, în 
mai mică măsură la Gh. Anton, 
Mentzel, V. Mariuțan în timp ce AS 
Olteanu, V. Badea și M. Anghel aU 
fost necorespunzători la acest capitol 
de pregătire. Se pare că individuali
zarea antrenamentelor n-a mai fosl 
in ultima vreme în atenția colectivu
lui de antrenori, dacă nu cumva pon
derea pregătirii fizice în ultima etapă 
de pregătire a fost insuficient cîntă- 
rită la boxerii respectivi.

Foarte bine și necesar ca finalele 
să îie programate corespunzător date# 
Jocurilor Olimpice. Dar programul de 
pregătire și boxerii au ținut îndenîuns 
scama de asta ? Se pare că nu sulf- 
cient și despre asta vom mai vorbi.

MIRCEA COSI EA 
MIMAI 1RANCA



SPQRTURrNRUTICE;

„CONCURSUL
DE ÎNCHIDERE 
A SEZONULUI"

Lacul Herăstrău a găzduit duminică 
^Concursul de închidere a sezonului de 
aporturi nautice* *6. Competiția, organiza- 
tă de comisia orășenească de speciali
tate, a fost deschisă canotorilor bucu- 
reșteni de toate vlrstele, mai vechi. sau 
mai noi mînuitorl ai padelei, pagaiet, ra
melor sau vtslelor. Majoritatea probe
lor au fost disputate, mul fi dintre ți- 
jHerii concurenți dorind să se evidenție 
dr cu ocazia aeestel întreceri finale. Iată 
care au fost ctștigătorii : Juniori. Caiac 
Aiblu — C.S.S. (Pantea, Duncan) ; caiac 
4 — Olimpia (Mitrea, Cittlian, Mușat, 
Golan) ; canoe simplu — N. Radul 
(C.S.S.) ; canoe dublu — C.S.S. (I. Ghi- 
țulescu, V. Bogdan); schif 2 vîsle — 
Metalul (Panait, Istrate); schif 8+1 — 
S.S.E. ; schif 4+1 — Voința (Dumt 
Crescu, Cristea, Ardeleana, Năstăsescu + 
Pă'ăngeanu). Junioare. Caiac dublu — 
G.S.S (G. Nicolescu, E. Berbecel); ca
iac 4 — C.S.S. (Domocoș, Moise, Godea- 
nu, Cioncu); schif dublu — C.S.S. (V. 
Dumitru, S. Paraschivescu). In clasamen
tele pe echipe la caiac-canoe juniori și 
junioare, primul loc a fost ocupat de 
reprezentanții Clubului sportiv școlar 
(91 p). Urmează S.S.E. 64 p, Olimpia 
29 p și Voința 8 p. La canotaj acade
mic (aceleași categorii) ordinea este ur
mătoarea : 1. S.S.E. 63 p; 2. Olimpia 
25 p; 3. C.S.S. 23 pi 4. Metalul 23 p t 
4. Voința 12 p.

e Pentru întîlnirea internațională 
fotbal dintre echipele olimpice 
R. P. ROMTNE și DANEMARCEI 
3.XI.a.c. de pe stadionul „23 Augu 
cota de bilete rezervată publicului 
pus în vînzare la casele din str. Ion 
du, Pronosport cal. Victoriei nr. 2, 
genția C.C.A. bd. 6 Martie, stadioar 
„23 August”, Republicii, Dinamo și C 
Iești.

a Patinoarul artificial este pus la 
poziția publicului astăzi orele 17 — li 
mîine orele 10 — 13 și 15 — 17,

• La casele din str. Ion Vidu șl E 
nosport cal. Victoriei nr. 2 se pun 
vînzare începînd din 5.XI. biletele p 
tru campionatele internaționale de g 
nastică de la sala Floreasca din zilele 
8, 9 și 10 XI.

a La bazinul acoperit Floreasca 
fac înscrieri pentru cursul de inițieri 
înot pentru copil, seria din luna 
iembrie. Informații la complexul 1 
reasca, telefon 11.64.06.

Seniori. Schif 2+1 ■— Dinamo Obor 
(Codreanu, Asanache + Turcitu) ; schif 
4+1 — Dinamo Obor (Chiș, Nistor, 
Har, Chirlacovschi '-4/4 Turcitu); schif 
simplu — F. PetracKe (Știința); schif 

— Steaua. Clasament pe echipe fa 
schif seniori: 1. Dinamo Obor 42 P; 2.-3. 
Știința, Steaua dte 12 p; 4. Voința 
10,5 p : 5. Metalul 3,5 p . La seniori fi 
eeruoare s-au mai ținut și probe de fond 
redus. Iată rezultatele; Gaiac 4 — Steaua 
(Terenti, Cotlon, Gheorghe, Petrov) ; 
iac simplu — St. Pocora (Steaua); 
fac dublu — Steaua (Feher, Chitai) ; 
noe simplu — M. Popov (Steaua);
noe dublu — Steaua (Ceicu, Ivanov). 
Senioare. Caiac simplu — Rodica Aciu 
(Steaua) ; caiac dublu — Steaua (Dorina 
Timiș, Dorina Crudu) ; caiac 4 — Steaua 
(Petrescu, Riuleț, Jecu, Romașcan). Cla 
oameni general la fond: 1. Steaua 132 p, 
2. Știința 65 p, 3. Olimpia 20 p.

ca
ca- 
ca- 
ca-

COMPETIȚIE 
DE IAHTING

Ca-De curînd velîștii fruntași din 
pitals și-au disputat tatîietatea în cadrul 
„Cupei comisiei orășenești de sporturi 
nautice". întrecerile, care s-au desfășu
rat pe lacul Herăstrău au contat ȘÎ 
pentru desemnarea campionilor de iah- 
ting ai orașului București, pe anul în 
curs. Competiția a avut programa
te cinci regate la clasele finn și snaip 
(cite o regată pe zi). La capătul între
cerilor trofeul a revenit echipei clubu
lui sporliv'Știinta care a acumulat 23.637 
p. Pe locul 2 s-au situat reprezentanții 
clubului sportiv Progresul, cu 20.656 p. 
Iată și clasamentele individuale: clasa 
finn : 1. I. Georgescu (Știința) 3340 p; 
2. G. Ivanovici (Progresul) 3243 p; 3. 
N. Iliescu (Știința) 3039 p; clasa snalpt 
1. O. Mitchievici — Doctor Titus (Pro
gresul) 3807 p; 2. M. Năstăsescu — I. 
BSrbutescu (Știin(a) 3677 p; 3. L. Pre- 
descu — I. Coman (Progresul) 3506 p.

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și saiariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr. 1. tel. 
16 și I.G.R Caransebeș, str. Vasile 
Roaită nr. 11, tel. 278.

PREZINTĂ LA SALA „VICTORIA" A TEATRULUI SATIRIC-MUZICAL 
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în orice sezon

ClTEVA DIN PROBLEMELE ACTUALE ALE TENISULUI
In ultimii ani, tenisul rominesc a 

realizat o serie de performanțe bune, 
care bucură deopotrivă pe jucători, pe 
antrenorii care i-au pregătit și pe toți 
iubitorii acestui sport din țara noastră. 
Păcat insă că aceste performanțe au 
fost umbrite de multe rezultate medio
cre sau chiar slabe. Este de ajuns să 
amintim oscilațiile de valoare mani
festate în acest sezon, cînd, după cîști- 
garea turneului internațional de la 
București, echipa țării noastre a fost 
net întrecută în cadrul Balcaniadei. 
Una caldă, una rece... Iată un mod 
de comportare care nu satisface cerin
țele tenisului nostru de performanță.

Ceea ce s-a putut constata în între
cerile internaționale, se repetă și Ia 
nivelul competițiilor interne. Variații 
de formă de la meci la meci își fac 
loc în evoluția tuturor jucătorilor noștri. 
Iar inconstanța este o piedică foarte 
serioasă în calea afirmării unui spor
tiv, oricît de talentat, mai ales la te
nis, unde sistemul competițional este 
aproape totdeauna eliminatoriu.

Fără îndoială, este aici o dovadă 
de slăbiciune pe plan tehnic. Slăbiciu
ne pe care sportivul o suplinește une
ori printr-un efort .zic suplimentar, 
prin concentrare maximă, prin dîrzenie. 
Cînd acestea scad, scade și potenția
lul de joc, rezultatele slabe urmează 
imediat celor buna

Intr-un cuvînt, aiictul nevralgic al 
tenisului nostru este tehnica. Și re
mediul nu poate fi găsit decît într-o 
pregătire mai bună, în antrenamente 
mai bine dirijate, lată de ce, în cele 
ce urmează aș vrea să analizez, foar
te pe scurt, cum decurge, la noi, pro
cesul do pregătire al jucătorului d« 
tenis.

Să pornim de la prima treaptă a ur
cușului, adică de la centrele de iniție
re a tenisului pentru copii. In țara 
noastră aceste centre sînt acum măi 
numeroase și mai bine înzestrate ca 
orîcînd. Tenisul este un sport dificil, 
în care progresele nu se obțin decît 
după ani de activitate continuă. Sute 
de copii se înscriu la centrele de ini
țiere, prea puțini rămîn însă credincioși 
sportului ce l-au ales. Din 100 de co
pii, la sfîrșitul anului numeri în sec
ție doar 15, apoi de la an la an mai 
puțini, iar Ia capătul stagiului de cinci 
ani nu mai găsești din ei decît 2 sau 
3. Alte sute le-au luat locul, dar nu
mai „ca încercare"... E sarcina antre
norului, a pedagogului, să se orienteze 
și să nu-și irosească timpul în zadar 
cu astfel de „călători", să caute a 
reține numai pe jucătorii tatentați și 
să-i cîștige definitiv pentru tenis. Prin- 
tr-o mai bună planificare, antrenorul 
ar putea să lucreze cu grupe mai res- 
trînse de jucători, insistînd asupra e- 
lementelor cu reale posibilități de pro
gres.

Este bine de știut că în tenisul mo
dern un jucător trebuie să fîe consi
derat ca definitiv format la 20 de ani. 
Cine mai speră „să prindă trenul din
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„Cupa Olimpia la ciclocros
Activitatea competițională la ciclism 

continuă. Alergătorii de la Voința, 
Steaua, Dinamo eta. participă mîine la 
concursul de ciclocros organizat la 
împrejurimile stadionului din bulevar
dul Ion Șulea nr. 171—173, de către 
clubul sportiv Olimpia. Ia program 

urmă" după această vîrstă, se înșea
lă 1 La 22 de ani australianul R. Laver 
a cîștigat turneul de la Wimbledon, 
iar la 18 ani Metreveli (U.R.S.S.) s-a 
calificat în turul 3 la Forest Hills. Iată 
de ce consider greșită separația care 
se face la noi între Ioturile republicane 
pentru Cupa Davis și Cupa Galea. De 
la competiția rezervată tinerilor la 
campionatul mondial pe echipe nu este 
decît un pas, iar jucătorii noștri pen
tru Cupa Galea trebuie să fie rezervele 
primei reprezentative, gata oricînd de 
a lua locul titularilor.

Evident, in problema promovării nu 
este cazul să ne grăbim în mod ne
justificat. Poate că a fost o greșeală 
cînd s-a acordat, în 1961, tînărului 
Petre Mărmureanu — jucător cu cer
te calități, dar încă insuficient lucrate 
— rolul de „senator de drept" în echi
pa de dublu pentru Cupa Davis. Aceas
ta l-a adus pe Mărmureanu la o stare 
de automulțumire, foarte periculoasă, 
care i-a și frînat un timp progresul.

In perioada formării jucătorilor ti
neri ei nu trebuie în nici un caz în
drumați să cedeze calitatea jocului 
pentru rezultate de moment. Și aici 
antrenorul poate greși îndemnînd pe 
jucătorii tineri, doritori să se afirme, 
la un joc strict tactic, anost, fără ori
zont. Să nu căutăm victorie cu orice 
preț, în dauna tenisului însuși I For
marea sau desăvîrșirea unui sportiv 
trebuie să se reazime pe obiective bine 
determinate și nicidecum pe obiective 
intermediare, prost înțelese.

In acest sens, este edificator exem
plul lui Ilie Năstase, care în campio
natele republicane din acest an, in me
ciul cu Bosch, a practicat un joc de 
pe linia de fund, în care au predomi
nat loburile interminabile. Rezultatul; 
I. Năstase. a pierdut jocul și desigur 
nu a cîștigat nimic în pregătirea sa 
dintr-o asemenea „tactică". Dar o altă 
greșeală este aceea de a căuta schimba
rea stilului unor jucători de mult for
mați, înfrăți pe făgașul unui joc 
care și l-au apropiat definitiv, 
pildă, Bosch este îndemnat 
timpul spre un joc de fileu. 
Mărmureanu — „să țină mingea 
joc"... Strădanii, în general, inutile. 
EJn jucător deja format, care se află 
în faza de perfecționare, trebuie orien
tat și cizelat în specificul jocului său, 
pentru a putea da maximum cu armele 
ce posedă. 
Bosch, cu 
regularitate, 
tori de renume ca lovanovici și 
Fraser. De ce este pus atunci Bosch 
să atace ? Oricum, el va reveni mereu 
la stilul care îi convine.

Legată de cele de mai sus, o altă 
problemă spinoasă: colaborarea dintre 
antrenor și jucător se termină la capă
tul orelor de antrenament sau continuă 
și pe teren, în competiție? La noi, ju
cătorii au fost învățațl ca în timpul 
jocului să stea cu... urechea la antre
nor, de la care primesc „rețete" tot 
timpul. Iar aceste sfaturi nu se dau 
numai la schimbarea terenului, cum ar 
mai fi acceptabil, ci chiar în timpul cînd 
mingea se află în joc, ceea ce este 
de-a dreptul de neînțeles. Dacă un 
antrenor pregătește un sportiv zi de 

pe 
De 
tot 
Iar 
în

S-a putut constata că 
jocul său specific de 

a putut întrece jucă- 
’ I.

figurează următoarele probe: aoansați 
— 20 km; juniori cat. I — 15 km; ju
niori, cat. a U-a — 10 km; semicurse 
5 km; biciclete de turism — 5 km. 
Primul start se va da la ora 9.30 de 
pe stadionul Olimpia. 

zi și îi cunoaște posibilitățile tehnice, 
tactice sau morale, de ce este nevoie 
ca el să-1 „dădăcească" tot timpul în 
cursul jocului ? Oare meciul nu este 
pregătit teoretic înainte de disputare ? 
Știm, prea bine că rezolvarea în mod 
creator a unor situații diferite formea
ză una din principalele calități care 
duc la creșterea clasei sportivului. Este 
deci complet greșit să-l lipsim de acest 
element, care-i va fi atît de necesar în 
activitatea viitoare. Și să nu uităm că 
în afară de Cupa Davis și campiona
tul balcanic, unde este permis căpita
nului de echipă să stea în incinta te
renului, în orice altă mare competiție 
se interzice oricărei persoane să dea 
sfaturi jucătorului de tenis. In conclu
zie. el trebuie lăsat să trăiască pe pi
cioare proprii.

Evident, pentru realizarea celor pre
conizate mai sus este nevoie ca pro
cesul de antrenament să se desfășoare 
la un nivel ridicat, cu respectarea păr
ților de bază ale unei lecții de pregăti
re. Și să nu cerem numai antrenorului 
pricepere și exigență, ci și nouă, jucă
torilor fruntași, mai multă putere de 
muncă. Nu trebuie să așteptăm totul 
de-a gata de Ia antrenori, ci să pretin
dem și de la noi înșine mereu mai 
mult. Cred că semnatarul acestor rîn- 
duri ar putea contribui în mod substan
țial la pregătirea loturilor republicane, 
îmi propun ca în sezonul viitor să mă 
ocup 
lot, 
te, 
luat 
ambiție personală: să lucrez 
cu cîțiva tineri pentru ca să-i ajut 
prin exemplificări practice, ca ei să-și 
însușească mai bine execuțiile tehnice 
cerute 
riența 
ploare 
mani.

In acest fel țin să răspund grijii și 
excelentelor condiții de pregătire și per
fecționare ce mi s-au asigurat și care 
m-au ajutat să urc treptele măiestriei 
sportive.

mai îndeaproape de colegii mei de 
să le transmit cele învăța- 

în turneele mari la care am 
parte în ultimii ani. Am și o 

special

de antrenori. Doresc ca expe- 
căpătată în competițiile de am- 
să o împărtășesc tinerilor tenis-
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Astăzi și mim

Penultima etapă...
Campionatul republican de rugbi 

apropie de sfîrșit. Astăzi și mîine 
vor desfășura jocurile etapei a XX 
urmînd ca săptămîna viitoare să i 
loc încheierea acestei importante con 
tiții interne. Cu toate că problema c 
pioanei nu mai comportă discuții, Ste 
fiind total lipsită de emoții în a< 
final de campionat, interesul pentru 
timele etape s-a păstrat și lupta pei 
ocuparea unui loc cît mai bun în 
sament continuă să pasioneze.

In ceea ce privește partidele et- 
a XXI-a trebuie subliniat în primul i 
jocul dintre Progresul și Diiutmo, f 
te echilibrat și... promițător. Deși jc 
pe stadionul din dr. Staicovici, dina 
viștii păstrează prima șansă, mai 
dacă ținem scama de jocul prestat 
Dinamo în etapa trecută în fața 
meatului Birlad. Astăzi se desfăș< 
partida Gri vița Roșie — Unirea, mec 
care campionii de anul trecut sînt, 
sigur, favoriți. Tot astăzi, militarii 
tîlnesc formația Gloria și mai mult 
sigur că Steaua va continua șirul n 
tre.ru pt al victoriilor, care au situ 
în fruntea clasamentului.

In țară, jocurile acestei etape 
următoarele: Știința Timișoara — 
mentu-l Birlad; Farul Constanța — 
ința Petroșani; CSMS Iași — Ști 
Clu j.

De la I. E. B. S.

tre.ru


pe terenul de fotbal
Valentina Tereșkova

O ANIVERSARE

pentru
jucat în 
locurile

desem- 
tehnică 
afirma-

Gulik

CEL MAI FRUMOS 
CADOU

feminin 
olandeza

De-o parte și de alta a fileului

Luni, Ileana Enculescu a 
Împlinit 19 ani. Data exac
tă ne-a spus-o chiar tatăl 
ei, prezent Ia toate meciu
rile fiicei sale. Cu o zi îna
inte Ileana juca cel de al 
20-lea meci internațional al 
său. Ii urăm multe succese 
în sport și la învățătură, 
fiindcă e studentă în ani»' 
11 la l.CÎ

(U.R.S.S.), Svetana Bcrkov 
ska (Bulgaria), Nadia 
Spclinova (Cehoslovacia), 
Doris Plehse (R. D. Ger 
mană), Sonia Colceriu (R« 
minis), Josefa Ledwig (Po 
loniak-

și... suferă ori de 
elevii săi părăsesc 
învinși. Nu s-ar 
spune că a avut 
să fie fericit in 
turneului final 
București....

cite ori 
terenul 

putea 
motice 
timpul 

de la

rima cosmonaută a lumii, Valentina Tereșkova, 
a coborît pe... pămînt și încă pe un teren de 

fotbal. Să precizăm : a coborît din... tribună, pen
tru a da lovitura de începere la meciul de fotbal 
R.D. Germană — Ungaria din cadrul „Cupei Eu
ropei" inter-țări desfășurat acum două săptămîni la 
Berlin.

Știați ca...

POȘTA MAGAZIN
CONSTANTIN BADIU, BUCU

...Joc Louis a deținut tit
lu] de campion mondial la 
toate categoriile timp de 12 
ani (1937—1919) ? In 
1951, pentru a-și putea 
plăti impozitele către lise, 
al a urcat din nou scările 
ringului, dar a fost învins 
prin K.O. în repriza a 8-a 
de Rockky Marciano, ceea 
ce l-a determinat să renun
țe definitiv la box.

ponia), susțintnd pe par
cursul a 4 ani 74 de me
ciuri interne și internațio
nale, n-a pierdut nici unul 
dintre ele ?

In patru rînduri

...echipa feminină Je vo
lei Nilibo din Osaka (Ja-

D pană cu eee

greutate
Este vorba de boxerul care 

i cîștigat titlul de 
a categoria pană : 
tfloldovan.

Bucureștenil l-au 
centru prima dată 
ejul turneului internațional 
ie box din vară. La început, 
jrezență 
;iul și 
jsupra 
Dlteanu

campion 
Nicolae

văzu*  
cu pri-

La recentul 
tir I. Sîibu , 
și-au îndeplinit 
olimpică.

Trăgătorii în incintă 
Au dat celorlap dovadă 
Câ-s preocupați de-o țintă 
Importantă : Olimpiada.

Fotbalistul Gram, pe vre
muri golgeterul băcăoa- 
nilor, n-a mai înscris de 
mult nici un gol.

Despre Gram, în mod 
Iată ceea ce rețin : 

la gol, ca la cîntar, 
un timp... trage puțin.

V. D. POPA

concurs de 
și N. Rotaru 

norma

blzai

Ș1 
De

modestă. Apoi, me- 
surpriza, victorie 

campionului Andrei 
și... locul I.

se 
la 
se 

conștiincio- 
oare că a 

renumit ? 
voluntar 
Astaloș,

Moldovan, dornic să 
îfirme, a plecat acasă, 
leghin și a continuat să 
pregătească cu 
ătate. Credeți i 
xvut un antrenor 
<u. Un instructor 
nimos, pe nume 
-a dat primele noțiuni des- 
>re box.

...Iată-1 pe Nicolae Moldo- 
ran, tînărul cismar din Re- 
jhin, prezent în finala cam
pionatului. La categoria sa 
jrau mulți favoriți care 
rizau medalia de campion, 
n primul rînd, doi boxeri
in lotul olimpic : Andrei
Dlteanu (deținătorul titlului) 
>i Vanea Petre, apoi «stilis-
ul*  Emil Cișmaș și dinamo-
ristul Vasile Antoniu, boxei 
;u croșeu necruțător.

Cînd ai doar 20 de ani și 
nuaj de boxer, nu te temi 
ie... nume. Lupți să învingi, 
iacă ești mai bun reușești. 
?i Moldovan a lost mai bun.

me-lăsplată binemeritată : 
lalia de campion 1

Rugbiștil de la Rulmentul 
au fost întrecuți la Bucu
rești de "
cînd cu

Dinamo cu 31—0.
evenimentul, 
și socoate : 
poate că... Rul

mentul 
Nu pica merge... ca pe roate?

R. M.

De
Unii-ntreabă
— Cum *•

...Șl ÎNCĂ UNA

Ce e drept aceasta e ceva 
mai veche, de la 24 oc 
tombrie, cînd Ilede Abels 
din echipa Republicii Fe
derale Germane a împlinit 
29 de ani. Buchete de flori, 
cadouri de la colege și... 
o declarație pentru presă. 
„Sînt născută pe malul 
Mării Nordului și de aceea 
întotdeauna am iubit ma
rea. înțelegeți deci bucu
ria pe care am avut-o a- 
tunci cînd am aflat că voi 
merge într-un oraș de pe 
malul Mării Negre. Con
stanta și ultramodernul 
dv. litoral sîn.t deosebit de 
frumoase. Și cum v-am spus 
că iubesc marea, s-ar putea 
ca la vară să mă vedeți 
din nou la Constanța. De 
data aceasta, pe... plajă.

Pentru ecliipa Austriei, 
31 octombrie a fost o zi 
însemnată. Din două moti
ve. In primul rînd, jucăto
rul Manfred Bermavm (ine- 
zimil echipei) a împlinit 17 
ani, iar în al doilea rînd 
— reprezentativa Austriei 
a cunoscut, în sfîrșit, sa
tisfacția primei victorii în 
acest campionat european, 
întrecînd cu 3—0 formația 
Danemarcei. In seara acelei 
zile, Hermann declara că 
acest succes a constituit ceJ 
mai frumos dar primit de 
ziua sa. La care noi am 
mai adăuga eă în acest 
meci, o importantă contri
buție la victoria Austriei a 
adus-o chiar Manfred 
mann, care 
bun om de

e La turneul 
de la Brașov, 
Hilda van Gulik (21 ani 
și 1,73 m) a fost 
nată ca cea mai 
jucătoare. După 
țiile specialiștilor, 
ar putea evolua cu succes 
în oricare din formațiile 
feminine care au 
turneul 
1—8.

• o
pentru
veni a constituit-o evoluția 
Thedei Hoch (in vîrstă de 
44 ani) in rîndul forma
ției R. F. Germane. Este, 
intr-adevăr, un frumos caz 
de

mare
spectatorii brașo-

FEL

a fost cel 
pe teren.

DE FEL

din cele

surpriză

longevitate sportivă.
S.T. V.

URMAȘELE FRUMOASEI 
ELENA

In zilele campionatului a 
rulat la Constanța filmul 
italo-american „Elena din 
Troia“. Rosana Podesta 
juca rolul frumoasei Elena. 
Dar și printre voleibaliste 
le de aici s-ar fi putut gă
si pretendente pentru acest 
rol. Un scurt sondaj prin
tre ziariștii romîni și stră
ini prezenți la campionatul 
feminin de la Constanța 
le-a desemnat la egalitate 
de puncte pe Maria Goli- 
mowska (nr. 3) din echipa 
Poloniei și pe Jutka 
Sclilegl (nr. 9) din forma 
tia Ungariei.

ECHIPA
CAMPIONATULUI

Meciurile disputate pînă 
acum au evidențiat o se
rie de jucătoare valoroase 
care ar putea alcătui o re 
prezeirtatiiă redutabilă. 
Iat-o: In« Risk al

Sfaturi pentru... telespectatorii
meciurilor de fotbal

• Nu aruncați liîrtii sau semințe pe jos, Gazda 
nu e... administrația stadionului și se mai supără!

• Cînd șutul fotbalistului favorit ocolește poarta 
nu e... dereglat aparatul. Mai degrabă trebuie re
glat... tirul jucătorilor la poartă!

• Dacă „băieții**  au egalat nu aruncați haina în 
sus. Puteți... doborî lustra!

• La sfîrșitul meciului nu treceți (din obișnu
ință)... peste scaune. Acasă se poate și altfel!

• Nu striviți la nervi țigara de fața de masă. 
Așa nu vă stingeți focul; dimpotrivă îl puteți... 
aprinde !

• Nu fluierați deciziile arbitrului. Tot nu 
aude... Cel mult vecinii!

• Cînd afară plouă cu găleata și un jucător luf- 
tează nu spuneți: „dacă eram în locul lui...u Poate 
că și el ar vrea să fie... în locul dumneavoastră.

• Cînd pe teren se petrec neregularități și apara
tul le ocolește 
simț!

• După ce 
levizorul soției 
fac și eu...

citi ti aceste sfaturi, încredințați le
fi... luafi-vă bilet la stadion. Așa

I. CHIVU

Ber- 
mai

mai 
eclii- 
carn- 

fost

• Una 
bune jucătoare ale 
pei Turciei la acest 
pionat european a 
(Canei Konvur (24 ani și
1,74 m). Interesant este 
însă că voleibalista Kon
vur se poate număra și 
printre cele mai bune... 
atlete ale Turciei, numele 
ei figurind și astăzi pe 
tabela recordurilor națio
nale (1,60 m la înălțime).

• Un antrenor japonez 
la campionatele europene. 
Dar nu in calitate de 
observator, pentru a... ta-

tona forțele înaintea tur
neului olimpic. Shygetoski 
Nagasaki a putut fi văzut 
pe banca francezilor. El 
este „profesorul" reprezen
tanților „cocoșului galic"

EPIGRAME
noa-
Fie- 

in

Jucătorii echipei 
stre și în special 
raru s-au remarcat 
apărare.

„Cînd tragi — zise-un ad
versar — 

De beton par unii, dar 
Fieraru cit a jucat
Zău c-a fost...beton armat!”

Entuziastul public 
bucureștean a purtat a- 
desea spre victorie c 
chipa Romîniei.

Vom învinge negreșit, 
A spus ferm un jucător» 
Publicul (s-a dovedit) 
Fiind un bun... „ridicător”!

e-

1. c.

Cele
La meciul de fotbal din

tre Anglia și Restul Lumii 
încasările s-au ridicat la 
suma de 90.000 de lire 
sterline, ceea ce reprezintă 
cea mai mare rețetă realiza
tă vreodată la un meci de 
fotbal. Cei 16 jucători din 
„toată lumea*  invitați să 
dea replica selecționatei en
gleze n-au primit decît cîte 
o primă de 60 de lire. Be
neficiul a fost împărțit — 
jumătate — jumătate — 
între F.I.F.A. și Federația 
engleză de fotbal.

în timp ce Anglia a pre
zentat o formație cu jucă
tori în „floarea vîrstei*  
fotbalistice, „Restul lu
mii1* a avut mulți jucători 
trecu ți de 30 de ani, prin
tre care Kopa, Plus hal, 
Masopust (32 de ani), Ia- 
șin (34 de ani). Di Ste
fano și Djalma Santos (37 
de ani )

Unii antrenori, pentru a scoate un meci nul în 
deplasare indică jucătorilor 

defensiv

nu vă supărați. Aparatul are... bun

strict

Cred că prin noul meu sistem de apărare, ciupesc 
precis un punct!...

Desen de S. Novac

REȘTI. — 1) Iată formațiile 
care au evoluat în meciul 
dintre foștii jucători ai echi
pelor Steaua și Dinamo 
București : Steaua : Toma 
(Voinescu) — Cernea, Apol- 
zan, V. Dumitrescu — Oni- 
sie, Bone — V. Moldovan, 
Drăgan (Toma), Alexandres- 
cu, Zavoda I, Ionescu. Dina
mo : Nanculescu (Blaga) — 
C. Marinescu (Toma), FI. An- 
ghel, Novac (Cioboată) — 
Călinoiu, A. Teodorescu (Ig
nat — Earta), Sîrbu (Neagu), 
Marin Apostol, Ene I, Nicu- 
șor, Mihai. 2) Aripa stingă, 
M. Ionescu, este fostul cen
tru înaintaș al echipei Stea
ua (A. S. Armata) la prima 
ei prezență în categoria A — 
ediția 1947—1948 — cînd a 
ocupat locul... 10 din 12 e- 
chipe participante la cam
pionat.

NICOLAE BRINDA, CLUJ. — 
Din poezia dv. «Pastel au
tumnal*,  care constituie o 
bună recomandare, am reți
nut ultima strofă :

Toamna-mparte peste dealuri 
Tente galbene și ruj. 
Spulberate idealuri
Unde ? La... Știința Cluj 1

AUREL PETRESCU, BRA
ȘOV. — Cele două meciuri 
pe care le-am susținut în 
urmă cu ani, la fotbal, cu 
Italia, nu s-au disputat în 
cadrul campionatului mon
dial, ci au avut un caracter 
amical. Ambele partide le-am 
pierdut la limită : 0—1 la
București și 1—2 la Roma, 
după ce am condus cu 1—0 
prin golul înscris de Baiatki.

VLADIMIR VESCAN, A- 
BRUD. 1) Sprinterul Gheor- 
ghe Zamfirescu, care a a- 
juns la o zecime de secun
dă de recordul lui Ion Moi
na în proba de 200 m, are 
21 de ani. El este absolvent 
al Școlii profesionale a Uzi
nelor „23 August" din Bucu
rești. 2) Vreți să știți dacă 
un jucător de cîmp poate 
apăra poarta echipei sale în 
timpul executării unei lovi
turi de la 11 m (deci înlo
cuirea portarului numai în 
timpul executării penalti- 
ului)? Cum să nu 1 Adversarii 
sînt gata să spună și «mer
si*  într-o asemenea situație 1 
O precizare e necesară : nu 
poate lua locul portarului la 
executarea unei lovituri de

la 11 m decît unul din ju
cătorii care au fost în joa 
la comiterea infracțiunii. 
Portarul de rezervă n-are, 
deci, acest drept. 3) Arbitrul 
poate elimina din joc un fot
balist pentru o abatere co
misă în pauză, în afara te
renului de joc. Poate... dar 
n-am auzit să Ii iăcut vreun 
arbitru acest lucru. N-o face, 
de multe ori, nici în timpul 
jocului, dormite în... pauzăl

La Roma a jucat formația : 
David — Sfera, Lengheriu — 
Vintilă, Iuhas, Lupaș — Bin- 
dea, Mihăilescu, Baratki, 
Reuter, Gică Popescu. In e- 
chipa Italiei au jucat, prin
tre alții, celebrii fotbaliști 
Olivieri, Piola, Biavatti etc.

IUGA MIRCISTEANU, BA- 
CAU. — Rău v-a supărat jo
cul pe care l-a făcut echipa 
dv. favorită, Dinamo Bacău, 
duminică, în meciul cu Me
talul Tîrgoviște. In orice caz 
epigrama este bună :

Tot Bacăul se întreabă 
(Și l-am înțeles amarul) î 
Vrea Dinamo ca să treacă 
Prin întreg A.B.C.-darul ?

Z. SEGMAN, SIMLEUL 
SILVAN1EI. — Stadionul 
Wembley din Londra, 
unde s-a jucat meciul An- 
glia-Restul lumii, este com
plet acoperit. El are 100.000 
de locuri, dar o mare par
te din ele — peluza, în în
tregime — s.înt locuri în 
picioare.

ION SPATACEANU și TA- 
COB TAFLAN, BRAȘOV.— 
1) Balint, fostul jucător al 
Rapidului, activează acum 
la Mureșul Tg. Mureș. El are 
24 de ani. 2) Brașovul a 
avut, de-a lungul anilor, 4 
echipe în categoria A la 
fotbal: Brașovia, A.C.F.R., 
Dinamo și Steagul roșu. O 
altă echipă brașoveană, 
Colțea, a cîștigat campio
natul tării (ediția 1927— 
1928), cînd campionatul nu 
se disputa însă după ac
tualul sistem, ci pe re
giuni.

ION POSTAȘU 
Desene de N. CL/XUD1U

cinci meciuri...
Acesta a fost al cincilea 

meci între fotbaliștii de pe 
„insulă*  și selecționate de 
dincolo de Canalul Mînecii 
Să... recapitulăm:

26 octombrie 1938, la 
Londra: Anglia — Restul 
Continentului 3—0. Echipa 
„Continentului*  a fost ur
mătoarea: Olivieri (Italia) 
— Foni (Italia), Ravt 
(Italia) — Kupfer (Ger
mania), Andreolo (Italia), 
Kitzinger (Germania) — 
A stoi (Franța), Braine 
(Belgia), Piola (Italia), 
Zengeller U ngaria), Brus- 
Lad (Norvegia).

10 mai 1947, la Glasgow: 
Marea Britanie — Restul 
Continentului 6—1 „Conti
nentalii**  au prezentat ur
mătorul unsprezece: Dărui 
(l'runfa ) — Peterson ( Da
nemarca), Parola (Italia), 
Steffen (Elveția) — Cărei 
(irlanda), Lud! (Cehoslo
vacia)— Lambrechts (Bel
gia), Gren (Suedia), Nord- 
hal (Suedia), lîilkes (O- 
landa), Praest. (Dajicnu^ 
ca}.

21 octombrie 1953, la 
W7 embley: Anglia—Restul 
Continentului 4—4. în e- 
chipa ..Continentului*  au 
jucat: Zeman (Austria) și 
Beara (Iugoslavia) — Na 
varro (Spania), Posipal 
(1LF. Germană). ILanappi 
( A ust ria ) —Ceaicowski ( 1 u- 
goslavia). Ockvirk (Aus
tria) Boniperti (1 lalia). 
Kubala (Spania). Nordbal 
(Suedia). 'Vukas (Iugo
slavia), Zebec (Iugosla
via).

13 august 1955, la Bel-
fast: Marea Britanic—Res
tul Continentului 1—4. în
vingătorii au avut urmă
torul „llu: Buffon (Italia) 

— Gustafsson (Suedia )-
Jonquet (Franța), Van 
Brandt (Belgia) — Ock
virk (Austria), Boskov 
(Iugoslavia) — S oeren s en 
(Danemarca ), Fu bas (Iu
goslavia ), Kopa (I ran ța ), 
Travassos ( Porții gulia ), 
Vincenl ( Franța ).

Un amănunt interesant: 
în primele patru meciuri» 
dintre care primul s-a dis
putat în... 193f, în echipa 
engleză, pe postul de aripă 
dreapta a jucat Stanley 
Mathews.

VARIETĂȚI
• Cunoscutul arbitru ita

lian de rugbi, Pozzi, care 
a condus și în țara noastră, 
a abandonat arbitrajul. El 
a suferit un grav accident 
de automobil. în urma că
ruia a fost nevoit să stea 
mult timp în spital.

e In India, singura țară 
în care se juca fotbal în 
picioarele goale, a fost 
interzisă această practică, 
de frica accidentărilor și 
a... regulamentului F.I.F.A.

• Comitetul de orga
nizare a J.O de la Tokio 
a hotărît ca la compe
tiții să fie trei categorii 
de prețuri. după popu-

i laritatea sporturilor în 
1 Japonia Gradul de popu- 
| laritate a diferitelor spor- 
, turi a fost detei minat m 
I urma unui sonda oc scară 
j naționa ă. efectuat prin

tre studenții ianonezi.



Concurenți de valoare la startul 
intilnirii de natație București-Berlin

Bazinul de 50 de metri din incinta 
ștrandului Tineretului găzduiește astăzi 
și mîine intîlnirea dintre selecționatele 
de înot ale orașelor București și Ber
lin. Este o întîlnire care promite mult 
Iubitorilor natației. întrucît la startul 
probelor și-au anunțat participarea o 
serie de înotători și înotătoare bine 
cotați în ierarhia europeană.

Să începem lista ..capetelor de 
afiș" cu Ursula Kupper, fostă record
mană mondială. In compania Ursulei 
Kiipper tinăra noastră reprezentantă 
Zoe Reznicenco va putea să obțină noi 
rezultate de prestigiu. Din lotul oaspe
ților se desprinde și numele înotătoarei 
L’tte Noack, concurentă în probele de 
fluture și liber. In prezența ei, Măriuca 
Rotaru va avea ocazia să-și depășească 
recordul (1:13,5), realizat ir acest se- 
eon in proba clasică de 100 ni fluture 

De la oaspeți mai rețin atenția prin 
Nraloarea rezultatelor obținute Veronika

M. OĂNESCU Șl ȘT. IANCOVICI ÎNVINGĂTORI 
LA MOTOCIIOSUL INTERN ATIONAT DL LA LiUSSE

Holletz (în probele de fluture și spate), 
Willy Messner (la bras).

Puncte prețioase pentru culorile noas-

La Russe a avut loc tradiționalul 
concurs internațional de motocros la 
care au participai alergători fruntași 
din R. P. Romină, R. P. Ungară fi 
R.P. Bulgaria. Motocrosiștii din țara 
noastră s-au comportat foarte bine. La 
clasa 175 cmc primul loc a fost cucerit 
de maestrul sportului Ștefan lan- 
covici (Metalul București) care intr-o 
dispută pasionantă cu sportivul bul
gar Peev a probat calitățile sale de va
loros motocrosist. O performanță exce
lentă a realizat maestrul sportului 
Mihai Dănescu (Steaua) in cadrul cla
sei 250 cmc. Avind ca principal ad
versar pe maghiarul Haranvoelgi. Mi
hai Dănescu s-a întrecut pe sine In-

suși și a realizat de-a lungul celor 11 
km cel mai bun timp din întregul con
curs. Pentru aceasta — în afara pre 
mi ului oferit pentru primul loc —■ re 
prezentantul nostru Mihai Dănescu l 
primit și premiul oferit de ziaru 
„Dunavska Pravda". Cu aceasta maes 
trul sportului Mihai Dănescu cucerești 
pentru a treia oară in acest an primit 
loc intr-un concurs internațional dt 
motociclism. Este fără îndoială o per
formanță care merită a fi subliniată.

La celelalte clase victoriile au rtt 
venit lui Ștefan Gheorghiev (R. P 
Bulgaria) — 350 cmc și Andras Peta 
(R. P. Ungară) — 125 cmc.

Concurs motociclist de obstacole
dotat cu „Cupa Steaua44

dotat cu'Așa cum am anunțat, mîine dimi- 
Heațâ incepînd de la ora 9,30 se va 
desfășura pe traseul 
tetă Steaua din Bd.

de la baza spor- 
Ghencea un jru-

ĂDoi dintre alergătorii care vor evolua
Inline la concursul de obstacole : M. Dă

nescu și E. Cheresteș

Foto: T. Chioreanu

mos concurs de obstacole, 
„Cupa Steaua".

La acest concurs s-au 
mai în formă motocicliști 
burile sportive din București. Printre 
cei înscriși 
nescu, Gh. 
AI. Șuier, 
Iancovici, 
( Metalul'),
Cernescu, V. Sabo, I. Popa, I. Pasat 
(Dinamo), Al. Ionescu, I. Lăzărescu, 
M. Voicu, Ș. Ionescu (Voința). Ei vor 
lua startul în cadrul celor patru probe 
din program: 125, 175, 250 și 350 
cmc. La fiecare clasă se vor alerga 
cite două manșe a cite opt ture.

Ip^eschldere se va alerga o manșă 
ț^ginci ture, pe un traseu cu mai 
puține obstacole, rezervată sportivi
lor nelegitimați (începători). Aceștia 
vor concurg, kt clasele 175 șl 350 
cmc. Cei carț.. mai doresc să se în
scrie Concursul începătorilor, pot 
să facă acest lucru și azi începind de 
la ora 15,30, la baza sportivă Steaua 
unde va avea loc și antrenamentul 
oficial al tuturor alergătorilor în
scriși.

înscris 
de la

cei 
clu-

menționăm p<i M. Dă- 
Ion, E. Cheresteș, I. Sas, 
Al. Datcu (Steaua), Șt. 
T. Popa, D. Vasilescu 
M. Pop, Tr. Macarie, M.

tre vor putea aduce Al. Popescu, 
Caminschi, Em. Voicu, Zoe Reznicenco, 
Măriuca Rotaru, Cristina Balaban, In
grid Ungur, Monica Dimescu. lată pro
gramul celor două zile de concurs :

ASTAZ1, ora 16,15: festivitatea de 
deschidere; ora 16,30: 100 m liber 
(m), 200 m bras (f), 200 m bras (m), 
100 m spate (f), 100 m spate (m), 400 
m mixt (f), 200 m fluture (m), 100 
m fluture (f), 400 in mixt (m), 4x100 
m liber (m), 4x100 m mixt (f).

MIINE, ora 16,30: 400 m liber (m), 
100 ni liber (f), 100 m bras (m), 100 
m fluture (m), 200 ni spate (m), 400 
m liber (f), 100 m bras (f), 1500 m 
liber (m), 4x100 m mixt (m), 4x100 m 
liber (f).

Zoe Reznicenco vaîn fotografie:
avea ca adversară pe Ursula Kiipper, 
fostă recordmană mondială.

Cupa campionilor europeni44 
de masă

în 
ni lor 
ința 
pe Spartak Praga. Pînă acum s-at 
calificat TTK Kiel, care a învins ci 
5—2 pe Boulogne Billancourt și Mc 
teor Budapesta, învingătoare cu 5—•! 
în partida cu Slavia Sofia.

la tenis
ale „Cupei 

(masculin) la
In optimile de finală 

campionilor europeni" 
tenis de masă a mai rămas de dispu
tat un singur meci: ” “
Budapesta-Bundesbahn Viena. 
lalte 7 întîlniri s-au 
mătoarele rezultate:

Lokomotiv Leipzig — Steagul roșu 
Sofia 5—I; Slavia Praga - DTK Fal- 
kenberg (Suedia) 5—4; Olimpia 
Ljubliana - Silver Start Geneva 5—0; 
Meteor Budapesta - Red Boys Diffe- 
ringen (Luxemburg) 5—0; Sparta 
Varșovia - Standard Liege 5—1; 
PSV Stuttgart — AMVS Amsterdam 
5—3; CSM Cluj - ACS Fontenay 5-0. 
In turul următor echipa CSM Cluj va 
întîlni pe PSV Stuttgart.

La baschet

Vasutas Epitok 
Cele- 

încheiat cu ur-

ceea ce privește „Cupa campio 
europeni" (feminin) echipa Vo 
București va întîlni în turul

(Agerpres)

Alexandra Nicolau
Joacă la Amstcrdan

Dinamo Oradea—Chemie Halle (R.D.G.) 68-63 (29-32)
ORADEA, 1 (prin telefon de la co

respondentul nostru regional ILIE 
GHISA). — Echipa campioană de bas
chet a R.D. Germane a susținut as
tăzi primul său meci din turneul pe 
care-1 întreprinde în țara noastră. 
Deși cuprinde în formație 4 jucători 
din reprezentativa R.D.G. baschefba- 
liștii germani au fost nevoiți să pără
sească terenul Învinși de către Di-

namo Oradea datorită faptului că ju
cătorii localnici s-au comportat exce-‘ 
lent mai ales în repriza a 11-a. S-au 
remarcat Dolhan (17 puncte), Hupoiu 
(12), Vanya (10), Nagy (10) de la 
Dinamo Oradea și Uhling I (23), 
Pelzlt (12), Kuhn (10) de la Chemie 
Halle. In deschidere: Școala sporti
vă de tineret Oradea — Chemie Halle 
(tineret) 49—68 (16—22).

La Amsterdam, în Olanda, începe ui 
turneu internațional feminin de șah 
cu participarea unor puternice jucătoari 
din șase țări. Pe lista invitatelor 8< 
află și maestra internațională Alexan 
dra Nicolau. Reprezentanta noastră v; 
avea ca principale adversare pe iugosla 
va Katja Jovanovici, poloneza Henriettrf 
Konarkowska, Gisela Gresser (S.U.A.) 
Cliaude de Silans (Franța), iar dintn 
gazde Fanny lleeinskerk și Rita Tim 
mer.

noștri
joacă în 8. L Germană

PE SCURT
Lucrările Consâmtai de administrație al F. L V. B.

fața locului, ea a fost considerată 
bună, cu excepția unor mici detalii.

Organizarea campionatelor mon
diale a fost acordată, pentru ediția 
1966, Cehoslovaciei (masculin, în luna 
iulie) și R- D. Germane (feminin. In 
luna septembrie).

Au fost hotărîte formulele de califi
care la Jocurile Olimpice pentru Africa 
și Asia. In ce privește turneul olimpic, 
s-a alcătuit tabela Berger prin tra
gere la sorți, în felul următor: FE
MININ — 1. Japonia; 2. Europa; 3. 
Asia; 4. Polonia; 5. U.R.S.S.; 6. Bra
zilia; MASCULIN —• 1. Brazilia; 2. 
Romînia: 3. Europa II; 4. Asia; 5. Eu
ropa I; 6. Cehoslovacia; 7. Japonia; 8. 
S.U.A.; 9. U.R.S.S.; 10. Africa. Slut 
prevăzute două zile de odihnă. In plus, 
conform regulamentului, Japonia, ca 
țară gazdă, și-a ales datele de dispu
tare a anumitor meciuri ale echipelor 
sale.

Dl. Paul Libaud, președintele F.I.V.B., 
de la care deținem aceste amănunte, 
ne;a arătat că părerea unanimă a co
misiilor sportive, de arbitraj și a Con
siliului d£ administrație este de a se 
frîna în viitor tendința actuală de 
arbitraj foarte sever, care scade posi
bilitățile de a se juca mingea și spec
taculozitatea jocului.

M iercuri seara au luat sfirșit lucră
rile Consiliului de administrație al 
Federației Internaționale de Volei, 
’desfășurate cu prilejul actualei ediții 
■ campionatelor europene. La această 
sesiune au fost discutate numeroase 
probleme actuale și de viitor ale spor
tului cu mingea peste plasă și s-au 
luat o serie de hotăriri importante.

Astfel, s-au primit patru afilieri 
—- Algeria. Dahomey, Marea Britanie 
Îi Mauritania. Încă trei dosare de afi- 
iere se află în studiu, lipsindu-le cî

teva documente — Africa Centrală, 
Camerun și Nepal —, iar alte 16 do
sare sint iti curs de constituire. Cele 
patru noi afilieri ridică la 78 numărul 
Federațiilor naționale 
F.l V.B

fn privința eliminării 
programul J.O. din 1968 
vor face toate eforturile 
scrierea lui în programul olimpic.

Chestiunea comisiilor zonale a fost, 
de asemenea, discutată. Cea europeană 
a fost recunoscută ca fiind în func
țiune, ca și cea sud-americană; cea a- 
fricană este în curs de formare, iar 
cea asiatică va fi creată cu ©cazia J.O. 

’de la Tokio, In legătură cu pregătirea 
«limpică, în urma studiului efectuat la

din cadrul

voleiului din 
(Mexico), se 
pentru rela

Concursurile internaționale de popice de la Bautzen
Zilele trecute (sîmbătă și duminică) 

s-au, desfășurat la Bautzen (R.D.G.) 
'două concursuri internaționale indi
viduale de popice, la care au parti
cipat 28 de jucători și 28 jucătoare 
din R.D.G., R. S. Cehoslovacă, R. P. 
Romtnă, R. P. Ungară, Iugoslavia și 
Austria. Concursul de sîmbătă (200 
bile la băieți și 100 la fete) a fost 

Muller (R.D.G.) cu 
la băieți și K. Erski (Iu- 
cu 470 p. d. la fete. De 
că 13 popicari au realizat 
pd Cei doi sportivi romîni.

cîștigat de H.
972 p.d. 
goslavia) 
remarca*  
peste 900

Maria Stanca și D. Dumitru, s-au cla
sat pe locul 14 (cu 396 p. d.) și res
pectiv locul 24 (cu 838 p. d.), ceea 
ce înseamnă o comportare sub valoa
rea lor obișnuită. In concursul de 
duminică, însă, ei s-au prezentat mai 
bine, clasîndu-se pe locul 12 (cu 777 
p.d.) și, respectiv, locul 13 (cu 1741 
p.d.), deși întrecerea a fost deosebit 
de dificilă la fete s-au tras 200 bile, 
iar la băieți 400. Câștigătorii con
cursului au fost Beljan (R.D.G.) la 
fete, cu 875 p.d. și Kocarek (R. S. 
Cehoslovacă) la băieți (cu 1875 p.d.).

în 
pe

• Gontlmuîndu-și turneul 
scandinave, echipa de hochei 
a R. P. Polone a susținut 1« Oslo meciul 
revanșă ou echipa Norvegiei, 
încheiat ou un rezultat de 
3—3 (0—1, 2—2, 1—0).

• In cadrul unul concurs 
desfășurat la Tokio, japonezul Yoshimo- 
bu Miyake cat. pană a depășit recordul 
mondial la totalul celor trei stiluri reali- 
zînd 377,5 kg. Vechiul record era de 
375 kg și aparținea aceluiași sportiv. 
Miyake a corectat și recordul mondial la

tările 
gheață

Jocul s-a 
egalitate :

de haltere

stilul ,,smids“ obțintnd 120 kg. (v.r. era 
de 118 kg.).

® Selecționata masculină de handbal 
în 7 a iugoslaviei a susținut la Novi 
Sad un meci de verificare cu echipa Ilon- 
ved Budapesta. Sportivii iugoslavi au 
învins cu 16—12 (8—9).
• Derbiul campionatului unional de 

hochei a opus formațiile moscovite 
Ț.S.K.A. și Dinamo. După un joc foarte 
spectaculos a cîștigat Ț.S.K.A. cu 4—2. 
Această echipă continuă să conducă în 
clasament

Selecționata de hochei pe gheață a 
Bucureștiului a sosit ieri la Fitssen, 
o localitate în apropiere de Mtiuchen, 
unde susține azi, în nocturnă, primul 
joc din cadrul turneului pe care-l 
întreprinde în R.F.G. Hocheiștii noș 
tri întîlnesc 
lecționată.

Duminică 
reștiului va 
Tolz.

Au făcut 
cători: Crihan și Dumitraș (portari), 
Czaka, Pană, Varga, Ionescu, Fogo- 
roș (fundași), Szabo II, Ferenczi, 
Szabo I, Biro, Calamar, Andrei, Naghî, 
Florescu, Tacaci I, Ioanovici, Mihăi- 
lescu (înaintași).

o puternică echipă se

seara, selecționata Bucu 
juca în localitatea

deplasarea următorii ju-

ȘTIINȚA TIMISOARA 
ÎNVINGĂTOARE LA PREȘOV

PRAGA, 1 (Agerpres). In continuarea 
turneului pe care îl întreprinde în 
R.S. Cehoslovacă, echipa de fotbal 
Știința Timișoara a evoluat în com
pania formației Tatran Preșov. Fot
baliștii romîni au prestat un joc bun 
și au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (1—1). Ambele goluri ale echipei 
Știința au fost înscrise de Popa.

SPANIA ÎNVINGĂTOARE 
LA BELFAST

In afara meciului R.P. Albania — 
Danemarca, miercuri s-au disputat alte 
două întîlniri în cadrul „Cupei Europei" 
inter-țări. La Belfast, Spania a întrecut 
cu 1—0 (0—0) echipa Irlandei de Nord 
prin golul marcat de Gento în minu
tul 65. Spania a aliniat următoarea 
formație: Pepin — Riviila, Rieja — 
Oliveila, Pereda, Zocco — Ruiz, Del 
Sol, Zaldua, Suarez, Gento. Cei doi 
interi, Del Sol și Suarez, activează 
în prezent în formații italiene : primul 
la Juventus, iar cel de-al doilea la 
Internazionale. Ei au fost împrumutați

cu asentimentul cluburilor respective 
pentru acest meci. Prima întîlnire dintre 
Spania și Irlanda de Nord, disputată 
în cursul lunii mai la Bilbao, se ter
minase la egalitate (1—1) astfel că 
Spania se califică în turul următor.

O MARE SURPRIZA LA ROTTERDAM

La Rotterdam selecționata Luxem
burgului a învins cu 2—1 (1—1)
echipa Olandei și a eliminat-o din com
petiție. Meciul tur, disputat tot în 
Olanda, a fost egal (1—1). în sfer
turile de finală Luxemburgul va 
tîlni echipa Danemarcei, calificată 
dauna selecționatei R.P. Albania.

ALGERIA — IUGOSLAVIA 
(echipă olimpică) 1—1

în- 
în

La Alger, în fața a 
tatori, s-a disputat 
dintfe reprezentativa 
lecționata olimpică 
Partida a luat sfîrșit 
de egalitate: 1—1. La pauză, scorul 
a fost de 1—0 în favoarea gazdelor. 
Scorul a fost deschis în minutul 30

20 000 de spec- 
meciul amical 

Algeriei și se- 
a Iugoslaviei, 
cu un rezultat

de interul stînga Amara. Iugoslavii 
au egalat în minutul 52 prin Smailo- 
vici.

A.S. ROMA IN OPTIMILE C.O.T.

Tn meci retur pentru „Cupa orașe
lor tîrguri", A.S. Roma a învins cu 
2—0 formația vest-germană Hertha, 
Cîștigători cu 3—1 în primul joc fot
baliștii italieni se califică în optimile 
de finală.

CAMPIONATUL U.R.S.S.

Meciurile disputate joi în campio
natul unional s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Dinamo Moscova — 
Dinamo Tbilisi 2—0; Moldova Chi
sinau — Pahtakor 4—2 ; Dinamo Le
ningrad — Ararat 4—1 ; Dinamo 
Kiev — Dinamo Minsk 1—0; Torpedo 
Moscova — S.K.A. Rostov pe Don 
2—1 ; Șahtior — Spartak

Neftianik — Aripile
Moscova

Sovietele»1—1;
l-o.

In
Moscova cu 48 puncte. Pe 
se află Spartak Moscova cu 46 puncte.

clasament conduce Dinamo 
locul doi
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