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ACTUALITATEA
SPORTIVA
• Bernard Marie

conferențiază 
la București

Cunoscutu; specialist de rugbi 
Bernard Marie va conferenția în 
Capitală. El va vorbi despre 
.Noile prevederi ale regulamen
tului de rugbi și felul cum tre
mie interpretate".

Conferința va avea loc sîmbătă, 
ncepînd de la ora 17,30, la șe- 
iiul Consiliului General ’ " ~
lin str. Vasile Conta 
/III).

Sînt invitați arbitri, 
ii jucători din Capitală și 
ară.

al UCFS
16 (etaj

antrenori 
din

> Handbaliști romini
in turneu în R.F.G.

în cursul zilei de astăzi urmea- 
ă să plece în turneu în R.F.G. 
■chipa masculină de handbal 
Itiința București. Sportivii ro- 
aîni vor lua parte la competiții 
rogramate în orașele Rheinhau- 
en (26 noiembrie), Essen (27 no- 
imbrie) și Esslingen (29 nolem- 
rie).

» „EMISIUNEA SPORT“
LA RADIO

Marți, ora îs,20 pe programul 
' : Înaintea meciului de rugbi 
u reprezentativa Franței, pe 
targinea campionatului cat. A 
. fotbal și sport școlar; la ora 20 
e programul I : noutăți sportive 
ifuzate în cadrul rubricii de 
>ort a radiojurnalului; miercuri, 
-a 20, pe programul I: rubrica 
3 sport în cadrul radiojurnalu- 
li,

iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiijniiiiiiHiiiiiiiiiiî

MALMO (prin telefon). — 
Partida masculină Romînia — 
Franța, desfășurată duminică 
seara, a ținut aproape două ore 
și jumătate și s-a încheiat cu 
scorul de 5—1 în favoarea 
noastră. Rezultate tehnice: Giur- 
giucă — Chergui 2—0 (12, 13), 
Negulescu — Secretin 2—0 (14, 
12), Bodea — Purkart 1—2 
(—15, 16, —10), Negulescu — 
Chergui 2—0 (6, 16), Giurgiu- 
că — Purkart 2—1 (—16? 9, 
17), Bodea — Secretin 2—1 
(—7, 23, 16). Alte rezultate : 
echipe femei, seria a Vl-a: 
R.S.C. — R.S.F.I. 3—1; echipe 
bărbați, seria a VIII-a: Anglia 
— R.D.G. 5—1.

In urma rezultatelor înregis
trate în cele 8 serii feminine și 
masculine, cîștigătoarele au fost 
împărțite în cîte două grupe : 
echipe femei, grupa A; R. P. 
Romînă, Anglia, U.R.S.S., R.P. 
Polonă; grupa B: R.P.U., R.F.G., 
R.S.C., R.D.G.: echipe bărbați, 
grupa A: Suedia, R.P.U., R.P. 
Romînă, Anglia; grupa B: 
R.S.F.I., R.F.G., R.S.C., U.R.S.S. 
în fiecare grupă se joacă sis
tem turneu; apoi în ordinea 
clasamentului, echipa de pe lo
cul I din grupa A va Întîlni pri
ma formație din grupa B și așa 
mai departe (2 cu 2, 3 cu 3, 4 
cu 4) pentru desemnarea ordi- 
nei în clasamentul final.

în prima partidă masculină 
de luni, reprezentativa noastră 
a reușit să obțină o prețioasă

victorie în fața puternicei echi
pe a Ungariei. Naționala ma
ghiară nu a mai cunoscut înfrân
gerea — într-o formație com-

(Continuare în pag. a 8-a)

Instantaneu la noul patinoar 
artificial I: lor casca. Dumi
nică, zeci de copii bucureșteni 
au petrecut aici o autentică 

dimineață sportivă

Spartachiada de iarnă a tineretului

A-nceput de ieri să cadă cile-un fulgIII

Pregătiri în toată tara
După cum se știe, la 1 decembrie, tineri și tinere din întreaga 

țară se vor prezenta la startul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Zilnic corespondenții noștri ne informează despre pregă
tirile intense ce le fac activiștii sportivi în vederea unei cît mai 
bune organizări p competiției.
BRAȘOV : Comisia de organi

zare a Spartachiadei din regiu
nea Brașov și-a propus să rea
lizeze o seamă de obiective, 
printre care : mobilizarea la în
trecerile primei etape a peste 
200 000 de participanți, atrage
rea în UCFS a încă 4 000 de 
oameni ai muncii, pregătirea a 
5 000 de tineri care să-și treacă 
normele Insignei de polisportiv 
etc. Pentru realizarea acestor 
obiective s-ău luat o serie de 
măsuri organizatorice și propa
gandistice. Astfel, au fost in- 
struiți toți activiștii din cluburi, 

i asociații și consilii raionale, se 
i vor tipări 2 000 de afișe mobili- 
i zatorice, vor fi trimise în aso

ciații, în perioada întrecerilor 
primei etape, peste 500 de cadre 
tehnice (profesori de educație 
fizică, antrenori, sportivi frun
tași, arbitri și instructori).

Pentru
între
pusă 
dei“. 
șele
pentru amenajarea pîrtiilor de

stimularea întrecerii 
orașe și raioane a fost 

în joc „Cupa Spartachia- 
Totodată, în satele și ora- 
regiunii se fac pregătiri

schi, săniuș precum și a pati
noarelor naturale atunci cînd 
condițiile meteorologice vor per
mite.

C, GRUIA-coresp. reg.
RM. SĂRAT : în asociațiile 

sportive din raion au fost luate 
măsuri pentru întărirea bazei 
materiale și asigurarea celor mai 
bune condiții pentru desfășurarea 
întrecerilor. Putem cita în a- 
ceastă privință asociațiile Trac- 
torul-Sihlea care a cumpărat 
recent 10 garnituri de șah, Re- 
colta-Măcrina unde a fost con
fecționată o masă de tenis, Viti- 
cultorul-Bălțați în care tinerii 
și-au amenajat o sală unde vor 
practica trînta, tenisul de masă 
și șahul.

ȘT. CONSTANT! N-coresp.
BAIA MARE : Zilele trecute, 

la sediul Comitetului regional 
U.T.M. Maramureș a avut loc 
prima ședință de lucru a comi
siei regionale de organizare a 
Spartachiadei. Membrii comi-

(Continuare în pag. a 2-a)

CONSTITUIREA
Zilele trecute a 

avut loc . la Casa 
de cultură a stu
denților „Grigore 
Preoteasa" consti
tuirea cercului tu
ristic al Centrului 
universitar Bucu
rești. Iată citeva 
din obiectivele ime-

diate ale noului 
cerc turistic : orga
nizarea unui curs 
de instructori pen
tru turism cu parti
ciparea a 120 de 
sfiidenți și studen
te, atragerea a 
5 000 de stuâenți și 
studente în activi-

taiea turistică, or
ganizarea de ex
cursii și tabere la 
munte în vacanța 
studențească de 
iarnă, inițierea u- 
nui campionat de 
orientare turistică 
etc.

însemnări de reporter

La Predeal,
in așteptarea

Luptă îndirjită în meciul de rugbi Știința Timișoara —
Constructorul T.R.C. Suceava, din cadrul campionatului de 

calificare. (Citiți amănunte in pag. a 6-a)

Fotografii : 
de Paul Romoșan 
și Vasile Bageac

Deși timpul a 
fost rece, tribunele 
s-au... încălzit de
seori, la fazele pal

pitante

Cursa
„Cupa
Atleții

fața Circului
' stat. (Citiți amă
nunte în pag. a 7-a)

de marș 
Gloria", 

trec prin 
de

Predealul ne-a întîmpinat în
negurat și rece, amintindu-ne că 
aici, la munte, iarna vine mai 
repede. Și, într-adevăr, a doua 
zi, a început să ningă, spre 
marea bucurie a iubitorilor 
schiului, care se și vedeau co- 
borînd in iureș pe pîrtiile Clă- 
hucetului sau de pe Cioplea. 
Printre ei, mai bine zis în frun
tea lor, se vor afla, desigur, ti
nerii schiori 
de elevi, pe 
bogat sezon 
la începerea

tinerii pre- 
concursurile 
prezinte cit

de schi, ne-a furnizat cîteva a- 
mănunte în legătură cu pregăti
rile elevilor săi :

— Antrenamentele pe uscat au 
început la 1 septembrie și prin 
ele am urmărit îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale. Cît a 
permis timpul, am lucrat în aer 
liber; apoi am trecut în sală 
unde, pe lîngă exercițiile imita
tive urmărind dezvoltarea ca
lităților specifice, au fost prac-

D, STANCUEESCU

cum s-au pregătit 
deleni pentru ca la 
anului 1965 să se 
mai bine.

Intrînd în sala de
Iii medii din localitate, am vă
zut un grup de elevi care ju
cau baschet. Baschetbaliștii erau, 
de fapt, schiorii de la S.S.E., 
iar partida se încadra in pro
gramul de pregătire „pe uscat", 
care va continua pînă ce pîrtiile 
de zăpadă vor fi gata să pri
mească oaspeți.

Cu prilejul acestei vizite, prof. 
Titus Toma, antrenorul secției

sport a șco-

ai Școlii sportive 
care îi așteaptă un 
competițional. Pină 
lui, să vedem însă

spre pnn zZar
mesaj ai iernii nu

...apoi a stat, 
dinții

a
t-a

ieșit 
lăsat

si soarele, 
nepăsători

Totuși cel 
pe copii. sezonului...

(Continuare in pag. a 2-a)



mratraiEsaDam de Datam La Textila Buhuși:

Ce trebuie

a tineretului
să știm despre întrecerile de înotă

Continuăm astăzi să răs
pundem întrebărilor adre
sate de cititori. Tov. NI- 
COLAE AIRINEI din 
lăți ne cere lămuriri 
pra regulamentului de des
fășurare a întrecerilor de 
trîntă.

Concursurile de trîntă. 
se vor desfășura în toate 
etapele după sistemul eli
minatoriu, Categoriile de 
greutate sînt următoarele : 
55 kg, 61 kg, 68 kg, 76 kg, 
84 kg și peste 84 kg. „Cin- 

1 tarul- concurenților, pen
tru stabilirea categoriilor 
în care vor lupta, se va 

face cu o oră înainte de începerea concursului și va fi 
valabil pentru toate zilele de concurs ale etapei res
pective. Durata unei intllniri va fi de 9 minute (îm
părțită în două reprize). Prima repriză va fi de 5 mi
nute, urmează o pauză de un minut și, apoi, repriza 
a doua de 4 minute. Lupta se va desfășura pe un 
spațiu de maximum 6 6 m și minimum 4/4 m și nu
mai în picioare. învingător va fi declarat concuren
tul care pe parcursul celor 9 minute a acumulat cel 
mai mare număr de puncte sau care și-a fixat ad
versarul 
(tuș). în 
vingăitor 
egalitate 
curentul

La trîntă prinderile între 
corpurile sînt apropiate, în , . ______ ,
brațul sting peste umărul drept, iar brațul drept pe 

prindă 
partea

Ga- 
asu-

cu umerii pe saltea cel puțin 5 secunde 
caz de egalitate de 
concurentul cel mai 
și la cintar va fi 
cel mai tinăr.

puncte va fi declarat în- 
ușor la cintar; în caz de 
declarat învingător con-

adversari se fac cruciș : 
ținută aproape verticală,

sub brațul stîng. în așa fel ca mîinile să se 
la spate. Dacă sînt sportivi care lucrează pe

stingă, atunci prinderile se fac în sens invers.. întîie- 
tatea la prindere o are cel cu greutatea mai mică. 
Din această prindere sînt admise toate acțiunile de 
aruncare, răsturnare și trîntire. După începerea 
luptei priza mîinilor nu este obligatorie. Este inter
zisă folosirea piedicii sau apucarea piciorului adversa
rului cu mîna (aruncările peste șold sînt permise)..

Pentru o mai bună lămurire a arbitrajului indicăm 
mai jos cum se acordă punctajul :

— pentru o acțiune neterminată, adică aducerea 
adversarului în genunchi sau cu piciorul îngenun- 
chiat, după care adversarul se scoală în picioare, se 
acordă un punct ;

— pentru orice trîntire (aruncare) a adversarului 
care atinge salteaua cu o parte a corpului se acordă 
un punct pentru executant ;

— pentru o acțiune care face ca adversarul să 
ajungă cu umerii pe saltea se acordă două puncte ;

— pentru trîntirea și fixarea adversarului cu spa
tele pe saltea, timp de 3 secunde, se acordă 3 puncte 
executantului ;

— pentru fixarea adversarului cu umerii pe saltea 
de 3 ori cîte 3 secunde se oprește lupta și este de
clarat învins, nesocotindu-se punctajul realizat pînă 
atunci (firește, este declarat învins sportivul care 
s-a... odihnit pe saltea de 3 ori);

Luptătorilor care nu încearcă nici o acțiune, ar
bitrul le va da avertisment care se notează cu un 
punct în favoarea adversarului. Dacă unul dintre 
luptători face uz de luptă brutală (lovirea cu pum
nii. cu capul, piedică) arbitrul îi dă avertisment, 
acordîndu-i două puncte adversarului. Dacă în timpul 
întîlnirii unul dintre concurenți părăsește intenționat 
salteaua, i se atrage atenția, iar dacă și după aceea 
mai repetă, i se dă avertisment. Avertismentul acor
dat se notează cu un punct pe foaia de arbitraj a 
adversarului. După cel de al 3-lea avertisment concu
rentul avertizat este descalificat (cu consimțămîntul 
celor trei arbitri).

Pregătiri în toată țara
(Urmare din pag. 1)

siei au luat cunoștință de prevederile 
regulamentului competiției, au discutat 
pe marginea Iui, și au întocmit un plan 
de acțiune cu privire la buna organi
zare a întrecerilor pe plan regional. 
Apoi, membrii comisiei au fost repar
tizați în cele opt raioane ale regiunii 
și la C.S.O. Baia Mare pentru a ajuta 
concret la pregătirea și desfășurarea a- 
propiatelor întreceri.

V. SASĂRAN U-coresp. reg.

ONEȘTI : Printre măsurile de popu
larizare a Spartachiadei de iarnă luate 
de consiliul orășenesc UCFS Onești se 
numără și difuzarea la stația de radio- 
ficare a orașului a Hnor materiale pro
pagandistice privind istoricul competi
ției, condițiile de participare la întreceri, 
sfaturi practice etc. La fel, în gazeta

locală, „Oneștiul Nou", 
cole de popularizarea 
curînd, în oraș vor fi 
și chemări adresate iubitorilor de sport 
ca să participe în număr cît mai mare 
la concursurile care încep la 1 decem
brie.

Activul consiliului orășenesc UCFS va 
sprijini îndeaproape consiliile asociați
ilor sportive și va urmări, săptămînal, 
pe baza unui grafic, rezultatele obținu
te de sportivii asociațiilor. Acest ajutor 
se va concretiza prin prezența în aso
ciații a numeroși tehnicieni, care vor 
îndruma tinerii în pregătirea lor, vor 
arbitra și vor ajuta nemijlocit la orga
nizarea concursurilor.

Dintre asociațiile sportive unde pre
gătirile se află într-un stadiu avansat, 
amintim : Stejarul Borzești (aici s-a a- 
menajat o pîrtie de schi), Energia, Cau
ciucul și Chimia (în aceste asociații

au apărut arti- 
competiției. Tn 
expuse panouri

LA PREDEAL

(Urmare din pag. 1)

sportive ca baschet, voleiticate jocnri 
și handbal.

— Ce lot
zon ?

— înnoit
haela Cașapu și Viorica Vintilă, cele 
mai bune fete ale echipei, au termi
nat școala medie (n. r. : Mihaela este 
studentă la I.C.F. — cursul fără frec
vență, iar Viorica este la Facultatea de 
Științe naturale din cadrul Institutului 
pedagogic din București) și locul lor 
a fost luat de trei noi elemente : Ioana 
Brinzea, Eva Naftan și Minodora Zer- 
man ,toate în clasa a Vl-a a școlii me
dii. Deoarece vor fi debutante în con
cursuri oficiale, nu mă aștept să ocupe 
locuri fruntașe. Sînt convins însă că 
dacă vor munci cu sîrguință, peste pu
țină vreme veți auzi de ele. Cît pri
vește pe băieți, baza echipei o vor 
forma Constantin Cișmașu, Ștefan Ma
nea, Ion Rotaru, Liviu Predeleanu și 
Gheorghc Staicu.

— Care sînt principalele obiective 
pentru apropiatul sezon ?

— Ca activitate de performanță 
menționez „Cupa R.P.R." pentru echi
pe de juniori, campionatele republica
ne pentru juniori și campionatele șco
lare, competiții la care sper că schiorii 
de la S.S.E. Predeal se vor prezenta 
la înălțime. Un obiectiv la fel de im
portant este centrul de inițiere care, 
ca și în anii trecuți, va funcționa în 
cadrul S.S.E. Pentru a-i asigura o ac
tivitate cît mai rodnică, am luat din 
vreme măsuri pentru procurarea echi
pamentului și materialului necesar. 
V om depune toate eforturile ea acest 
centru de inițiere să funcționeze în

r SPORUL POPULAR
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Satisfăcător-sportul de performanță; 
pași pe loc“-activitatea de mase

se...Ca oricare asociație care se... res
pectă, Textila Buhuși are și ea o echi
pă de fotbal, deși aici lucrează mal 
multe femei. Despre succesele și insuc
cesele acestei formații, muncitorii fa
bricii de postav din localitate discută 
neîncetat. Mulți dintre fotbaliști, prin
tre care Petru Popa, Gelu Bliț, Gheor- 
ghe Leonte sînt oameni care muncesc 
cu aceeași tragere de inimă în ate
liere, cît ș: pe teren.

De mai bine de trei ani, la Textila 
Buhuși un alt sport concurează fot
balul. Este vorba de handbalul în 7, 
care la început a făcut pași timizi, pen
tru ca apoi să se
aiirme puternic. ZTC 
Vreo zece fete au MO*'*' 

pțxianizaîi 
handbalului. Cele
.nai nerăbdătoare erau Ecaterina Oan- 
cea, Geta Rusu, Miharfa Sănăuceanu 
și Ana Zama, muncitoare în secția fi
nisaj. Ele sînt de fapt „pionierele" ac
tualei formații de handbal a fabricii, 
campioană a regiunii Bacău. „Dar, noi 
nu putem să ne formăm o echipă ?“ 
și-au zis atunci înciudați băieții. Or 
ii fetele mai numeroase în fabrică, dar 
și noi ne putem încropi o echipă. Mai 
cu seamă că... pîrtia a fost deschisă. 
La început și-a făcut intrarea „în sce
nă" o formație de seniori, care anul 
acesta a realizat performanța cea mai 
bună : locul trei în campionatul de ca
lificare, la mare luptă cu Relonul Să- 
vinești. La puțin timp după înființarea 
echipei de seniori a început să se vor
bească și despre „schimbul de mîine". 
Juniorii Textilei Buhuși au... ținut ca
dența și, acum o lună, la Piatra Neamț, 

hau cîștigat titlul de campioni regiojiali.
Nu va trece, deci, prea multă vreme 
și despre handbalul din Buhuși se va 
putea spune că are tradiție...

tinerii și-au confecționat haltere fixe cu 
care se vor întrece în Spartachiadă), 
Flacăra și Sănătatea (au luat măsuri 
pentru organizarea unni centru de gim
nastică), Olimpia, Știința, Victoria, 
I.M.B., Rafinărie. Constructorul etc.

GH. GRUNZU-coresp.
SIBIU : Consiliul asociației sportive 

Dumbrava, de pe lîngă fabrica de pos
tav cu același nume, a procurat recent 
5 noi jocuri de șah și a făcut unele 
reparații —- cu ajutorul tinerilor — Ia 
arena de popice. Peste cîteva zile o se
rie de sportivi se vor deplasa în împre
jurimi pentru a alege terenul cel mai 
adecvat organizării întrecerilor de schi.. 
Totodată, membrii comisiei de turism 
vor merge „în recunoaștere" pentru a 
stabili traseul viitoarelor concursuri de 
orientare turistică organizate în cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

T. GHEORGHE - coresp.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI 
FĂRĂ FINALE

6 200 de membri UCFS. Atîți iubi
tori ai sportului cuprinde evidența aso
ciației sportive. Ei au la dispoziție o 
bază materială bună, terenuri bine 
amenajate. Cu toate acestea, activita
tea sportivă de mase nu se desfășoară 
la un nivel corespunzător. Din sondajul 
făcut reiese că peste 50 la suta din 
„maeștrii stofelor" 
ne-a 
tăm 
este 
seria
„cei

sînt tineri. Și nu 
trebuit mult timp ca să consta- 
că dragostea lor pentru sport 
Ia fel de mare ca și pentru me- 
pe care și-au ales-o. Cum nu toți 

50 la sută" pot intra în echipele 
de performanță, 
să li se asigure 
tivitate sportivă 
întîmplat așa.

era firesc ca acestora 
o corespunzătoare ac- 
de mase. Dar nu s-a

— Se practică sportul în Tabric 
noastră, ne spune tov. Pavalache, pri 
ședințele asociației, dar deseori la îl 
tîmplare, fără o organizare riguroas

Să explicăm. Tn luna iunie, consilii 
asociației a deschis campionatul as, 
ciației sportive. Secțiile de fabricat 
(țesătoria de lînă, țesăforia de bun 
bac, atelierul mecanic, filatura piept; 
nată, preparația filaturii și secția a< 
ministrativă) și-au alcătuit echipe c 
fotbal și întrecerile au început. Șist 
mul de organizare a fost, din greșeai 
eliminatoriu, așa că rînd pe rînd ser 
celor șase formații s-a... subțiat. Ech 

pele eliminate t 
rămas, așadar... j 
tușă. In fina 
s-au calificat Ț 
sătoria de lînă 
Preparația filatur 

Amatorii fotbalului așteaptă însă ca 
de multă vreme măcar să urmăreasi 
finala campionatului. Cît privește c 
ganizarea întrecerilor la Celelalte r 
muri sportive, acestea nu figurează n 
măcar pe hîrtie, fapt care pune foar 
mult sub semnul întrebării activitat' 
consiliului asociației. Tn ansambl 
campionatul asociației la Textila B 
huși este organizat de mîntuială, luc 
recunoscut chiar de președintele as 
ciației. Se impun, deci, măsuri e 
ciente...

R. CĂLARAȘANU

Concursul
pentru Insigna de polisport

)

Pînă în prezent în ratonul Făg 
raș sînt 2619 (1207 fete) pe
tători ai Insignei de polisport 
Zilele acestea încă 2600 se preg 
tesc să treacă ultimele norme. M 
rită evidențiate cîteva asocia 
sportive care s-au preocupat 
angrenarea tineretului în trecer 
normelor, cum ar fi : Negoiul F 
găraș (255 purtători), Chimia — oi 
șui Victoria (450), Recolta Vo 
(81), Centrul școlar Chimia Făș 
raș (75). Nu s-a preocupat în su 
cientă măsură de realizarea aces 
sarcini asociația sportivă Chin 
Făgăraș în care din 4000 de mei 
bri 
sînt

UCFS doar cîțiva handbali 
purtători ai insignei !

B. STOICI U-coresp

orașul

față de iama trecută. Mi-

veți prezenta in acest se-

IL1E IONESCU
coresp.

De asemenea, a- 
maiorii de schi vor 

V* avea la dispoziție 
W- o pîrtie pe coasta 
ț : Boaci, pe care o a-: Boaci, pe care o a- 

menajează consiliul 
asociației Păltiniș 
Rășinari.

O Wy f
<• 888f> 35?

în 
de tineri și 
aproape toate 
polisportiv. 1561 dintre aceștia 
și primit insigna. La școala pi 
fesională Textila. înmînarea lor < 
făcut într-un cadru festiv, cu ac, 
prilej intrînd în posesia insigi 
peste 200 de elevi.

...Doar 51 din 30°° 1 Acesta e 
bilanțul activității consiliului a1 
ciației sportive de la uzinele In< 
pendența-Șibiu în ceea ce prive 
angrenarea membrilor UCFS în t 
cerea normelor. Solicitînd pâre' 
tov. GH. MOiSE. secretarul a< 
ciației, în această problemă, ; 
primit următorul răspuns: „E 
vorba de lipsa de preocupare 
consiliului asociației sportive și 
slaba colaborare dintre 

asociației și comitetul
Considerăm că este 

se ia măsuri eficiente 
medierea grabnică a 
tuații.

...Aceleași rezultate slabe au f 
consemnate și la asociația sport: 
Flamura roșie. Aci, din 1271 me 
bri UCFS, doar 30 de tineri și- 
trecut toate normele. Este cur 
acest lucru ținînd seama de fap 
că la Flamura roșie activează ap 
tivi cuno6cuți, care participă 
campionatul orășenesc și în cel 
gional. Așadar, și aci trebuie lu 
măsuri care să ducă la îmbui 
tățirea activității sportive.

Sibiu peste 61 
tinere și-au tre< 
normele Insignei

consil
U.T.M.".
necesar 
pentru 
acestei

I. IONESCU, GH. TOPIRC’ 
NU, M. LUPUȚIU și D. ‘ 

LOMEI-coresp.

cele mai bune condițiuni, deoarece ex
periența ne-a arătat că numai din rîn- 
dul celor care și-au însușit de la în
ceput în mod corect noțiunile <fe teh
nică s-au ridicat schiorii fruntași ai 
secției. -

Mulțumindu-i pref. Titus Toma pen
tru informațiile date, am vizitat maga
zia sportivă. Soldurile și bețele așezate 
cu grijă și bocancii bine unși, dovedeau 
că și în această privință S.S.E. Pre
deal este pregătită pentru noul sețQti,

In vederea apro
piatului sezon de 
schi, harnicii gpspo- . 
dări au amenajat 
noi pîrtii de schi. 
De curînd a fost 
terminată o pîrtie 
pe versantul Lun- 
gu de la Curmătu
ra. Pîrtia are o lun-

gime de 1500 m, cu 
, o diferență de nivel 

de 180. Pîrtia va fi 
pusă la dispoziția 
amatorilor de schi 
din orașul și raio
nul Sibiu, precum 
și pentru activita
tea centrului de în
vățare a schiului de 
la Rășinari.

Asociațiile sportive din o 
șui _ Onești și-au propus să ere 
condițiile cele mai bune pentru 
pînă la sfîrșitul acestui an 2000 
tineri și tinere să treacă norm 
Insignei de polisportiv. Desfășur 
o intensă muncă de popularize 
luînd toate măsurile organizator 
s-a reușit ca pînă în prezent nur 
rul tinerilor cu toate probele 1 
cute să fie de aproape 3000. 
frumoasă activitate au desfășu 
în acest sens asociațiile sport 
Știința, Victoria, Olimpia și I 
căra.

AL. ANDRONESCU-coresj



CUPA REGIUNII CLUJ
LA ORIENTARE TURISTICĂ

Să deschidem cu mai mult curaj porțile echipei reprezentative

Zilele trecute, Ia Someșul Rece 
-a desfășurat un concurs de orien- 
are turistică dotat cu Gupa regiu
ni Cluj. Au participat 20 de echi
pe (din care 7 fonm^ii feminine) 
eprezentînd asociații din orașele 
iaia Mare, Brașov, Brăila, Bucu- 
ești, Galați, Pitești, Reșița, Sibiu, 
'îrgu Mureș șl Cluj.
Concursul a avut 2 etape de zi. 

•rintre participant! s-au numărat 
i campionii țârii pe acest an, Klaus 
Ichuller (Brașov) și Mariana Abru- 
an (București), care însă au fost 
evoiți să se mulțumească cu locul 
sound, ceea ce dovedește nivelul 
idicat al concursului, dificultatea 
raseului și buna pregătire a par- 
icipanților.
Pe echipe, un frumos succes l-au 

îregistrat sportivii clujeni, care 
u ocupat primele locuri în urmă- 
■>area ordine : 1. Universitatea ; 
. Clujeana; ?. Metalul Unirea, 
>ți cu cîte 100 puncte penalizare, 
spartaj arca făcîndu-se pe baza 
mpurilor înregistrate de cele trei 
irmații: 8h 54 min; lOh 1 min 
. respectiv 10b 33 min. La echipe P. RADVANI, coresp.

feminine au ieșit învingătoare re
prezentantele asociației Lemnarul 
Tg. Mureș cu 400 puncte penali
zare și cu timpul de 15h 3 min. 
Următoarele clasate : Rulmentul
Brașov și Dumbrava Sibiu deși 
au obținut timpuri mai bune 
(14h 2 min și 14h 56 min.), au ocu
pat locuri inferioare datorita fap
tului- că au'„acumulat" mai multe 
puncte de penalizare: 564 și res
pectiv 872.

Iată și pe cîștigătorii individuali 
ai celor două etape : masculin : 
Petre Laszlo (Universitatea Cluj) 
op. — lh 58 min. și Zoltan Sze- 
kely (Clujeana) Op. — lh 35 min ; 
feminin: Agneta Ferencz (Arte 
Cluj) Op — 3h 17 min. și Gundel 
Morres (Rulmentul Brașov) Op. — 
2h 22 min.

Nu putem încheia fără a mențio
na excelenta organizare a concursu
lui, la sfîrșitul căruia cei mai buni 
au fost răsplătiți pentru eforturile 
depuse cu premii oferite de orga
nizatori.

Handbalul nostru feminin s-a pre
zentat ila sfîrșitul săptămînii trecute 
la iun prim examen în vederea verifi
cării posibilităților actuale ale lotului 
nostru reprezentativ, care, împărțit în 
două echipe, a luat startul în „Cupa 
orașului București", alături de selec
ționatele Moscovei și Belgradului.

Rezultatele, care au dezamăgit pe 
iubitorii handbalului, sînt acum cunos
cute, așa încît astăzi ne vom opri mai 
mult asupra concluziilor ce se impun. 
Aceasta, pentru că ținem seama și de 
faptul că lotul nostru feminin aire în 
față sarcina ■— de Ioc ușoară! — de 
a apăra în 1065 titlul suprem cucerit 
în vara anului 1962 la București. Pri
vită din acest punct de vedere, orga
nizarea „Cupei orașului București" a 
fost utilă, deoarece a permis tehnicie
nilor noștri să facă unele constatări, de 
care — avem speranța — vor ține 
seama în acțiunea de (pregătire a echi
pei ce ne va reprezenta la campionatul 
mondial.

Care sînt, după părerea noastră, 
principalele concluzii privind compor
tarea handbalistelor romînce ia acest 
turneu ?

Cea mai importantă dintre acestea 
este că prima noastră formație nu a 
corespuns, chiar dacă atunci cînd fa
cem această apreciere avem în vedere 
faptul că pregătirile sînt abia la în
ceput. O asemenea situație nu poate 
scuza numeroasele greșeli în apărare, 

I șablonismul și încetineala cu care se 

organizau acțiunile ofensive și pierde
rea cu regularitate a ritmului de joc. 
Jocul lor, greșit orientat, nu ducea la 
reallizarea unor combinații care să se 
termine ou o situație clară de gol, de
oarece majoritatea acțiunilor se purtau 
pe centru, neglijîndu-se total hărțuirea 
sistemului defensiv advers pe extreme. 
Să recunoaștem că asemenea greșeli 
sînt greu de iertat la o echipă care de
ține titlul de campioană mondială I

Din fericire însă, satisfacțiile oferite 
de formația de tineret — în opoziție cu 
comportarea handbalistelor consacrate 
— sînt de natură să ne facă să privim 
cu încredere viitorul. Și aceasta este 
o altă concluzie importantă care se 
impune la încheierea turneului dotat 
ou „Cupa orașului București”, deoa
rece felul ân care au evoluat unele din 
componentele echipei de tineret ne de
termină să apreciem că .în scurtă vre
me o parte dintre ele vor putea îm
brăca tricoul primei noastre selecțio
nate. Ne referim în mod deosebit la 
Maria Nicolau, Tereza Secheli, Elena 
Dobîrceanu, Angela Moșu și altele. 
Desigur că nu se pune problema in
troducerii tuturor acestor tinere, ime- 

inaintea debutului echipei Dinamo in „C.C.E.“

De vorbă cu antrenorul emerit Oprea Vlase

diaț sau în orice condiții, în prima 
echipă. Dar este neapărat necesar ca 
antrenorii lotului nostru (Constantin 
Popescu și Francisc Spier) să lucreze 
maii mu'.t cu asemenea elemente, să 
corecteze unele deprinderi încă gre
șite, să pună acum bazele creșterii 
măiestriei ier sportive, pentru ca în vi
itoarele confruntări internaționale tine
rele jucătoare să-și dea o contribuție 
mai mare, pe măsura posibilităților de 
care au făcut dovadă. 0 asemenea ac
țiune este și mai mult înlesnită de 
faptul că pregătirile se efectuează în 
comun, ceea ce presupune existența 
unor mari posibilități în această pri
vință.

Se cere, deci, mai mult curaj în 
promovarea tinerelor handbaliste și o 
mai mare preocupare pentru pregăti
rea ilor. Numai astfel vom putea avea 
certitudinea că la startul campionatu
lui mondial handbalul nostru se va 
prezenta la nivelul bunului renume de 
care se bucură pe plan internaționali, 
confirmînd numeroasele succese reali
zate pînă acum.

CALIN ANTONESCU
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3 din 10!...
în concursurile republicane din acest 

i rezervate școlilor sportive de elevi, 
prezentanții Școlii sportive de elevi 
-. 2 din București au stabilit o per- 
rmanță cu totul deosebită : ei s-au 
asat pe locul 1 în 9 din cele 10 fi
de. Tinerii de la S.S.E. nr. 2 au 
icerit cele mai multe titluri de cam- 
oni ta atletism (băieți și fete) și 
mnastică (fete), la baschet, handbal 
volei (băieți și fete), echipele ace

iași școli au urcat pe cea mai 
altă treaptă a podiumului. într-o 
figură finală, cea de gimnastică mas- 
'ină, tinerii de la S.S.E. nr. 2 au 
îbuit să recunoască valoarea mai 
mă a colegilor lor de la S.S.E. 
biu...
Acest „9 din 10“ reușit de sportivii 

la S.S.E. nr. 2 nu este un rezul- 
t al întîmplării. In ultimii ani, 
iroape că nu a existat concurs sau 
nipetiție, la nivelul juniorilor, la care 
prezentanții susamintitei școli bucu- 
ștene să nu se fi numărat printre 
vingători. De unde în anul înființării, 
59, școala nu participa în întreceri 
ortive decît cu gîndul ca titularii 
să învețe, să se deprindă cu atmos- 

■a sportivă, să facă primii pași spre 
rformanță, astăzi ea se situează, 
torită unei munci de instruire desfă- 
rată cu tact și răbdare, la un bun 
zel și cu rezultate care îi conferă 
Iul de „campioană absolută" a celor 
ste 40 de școli similiare tn care 
:e pregătit „schimbul de mîine" al 
ortului nostru de performanță.

In cei 5 ani de existență, S.S.E. 
nr. 2 a reușit să facă o verita
bilă colecție de cupe, medalii și 

>lome. Cea mai largă reprezentare 
.. vitrina cu trofee a școlii o are, 

departe, atletismul. Ramură spor- 
ă căreia aici i s-a acordat totdeauna 

interes major, atletismul are la 
..E. nr. 2 exponenți cu rezultate va- 
oase la nivelul juniorilor. Cîteva 
împle: Dinu Piștalu — recordmen 
mblican de juniori la prăjină, cu 
6 m, Dan Hidioșanu, FI. Săvules- 

Gh. Bălașa și Iuliu Moldoveana — 
feta de 4x400 m a școlii, record- 
nă și ea a țării cu 3:29.9, Anton 
ică — 1,92 m la înălțime, Elisabeta 
orc iu — campioană a țării la triatlon, 
!46 p) și 11,73 m la greutate, 
ra Petrescu — 5,29 m la lungime 
8,0 secunde pe 60 m, Cornelia Po- 
•cu -— 31,55 m Ia disc ( junioare II). 

priceperea și entuziasmul care ca- 
terizează colectivul de specialiști în 
etism (profesorii I. Popleșeanu, Eve- 
.' Ghimpu, D. Făgădău, Maria 
iigan, M. Berbecaru) această ramu- 
sportivă promite să aducă școlii, 

an în an, tot mai multe satis- 
ții.
jimnastica, cea feminină îndeosebi, 

are și ea reprezentanții ei. La 
i.E. nr. 2 își desăvîrșesc pregătirea, 
» îndrumarea profesoarelor Aurelia 
nea și Geta Dumitrescu, nu mai 
in de patru sportive la cat. maes-
(Paula Manciu, Doina Pană, Adi- 
Simion și Ana Toporan), precum 

alte tinere ce dețin categoria 1 de 
sificare, printre care Valentina 
geanu, Ana Popescu și Nicoleta Tă-

Alături de gimnastica sportivă, cea artistică face pași însemnați spre 
calitate. Echipa profesoarei Elena Jippa s-a situat, la ultima ediție a con
cursului republican de „artistică" pe locul 2. după maestrele de la I.C.F. 
In fotografie, gimnastele de la S.S.E. nr. 2, intr-un exercițiu original, mult 
aplaudat.

Foto: I. Mihăică
năsescu. Cu evident progres de la un 
concurs la altul se prezintă și gim- 
naștii, în special grupele de copii, 
pregătite de prof. Petre Sacerdoțeanu.

Natația (contînd pe aproape 200 de 
tineri și tinere) s-a făcut remarcată 
recent, prin două promițătoare recor
duri republicane. Autoare: Ruxandra 
Spandonide cu 1:22,5 la 100 m spate 
și lolanda Gotlieb cu 1:27,8 la 100 m 
bras. Trei profesori de specialitate, 
Maria Baciu, I. Enăceanu și Al. Sat- 
mari, învață aici, pe viitorii înotători 
de performanță, cum să dea (și cum 
să reușească) marea „bătălie” cu se
cundele și zecimile de,, secundă...

Dintre jocurile sportive, baschetul 
și voleiul stau cel mai bine. La bas
chet, spre pildă, sportivii cu inițialele 
„S.S.E. 2“ pe treninguri sînt campioni 
republicani de juniori. Simulescu, Flo- 
rea, Belicov, Gorbacevschi reprezintă 
nume de elevi care s-au consacrat la 
nivelul „speranțelor". In ei, cei doi 
profesori coordonatori, Mircea Stăn- 
culescu și Emeric Klosovvski, își pun 
mari nădejdi. Voleiul masculin este de 
asemenea recomandat de un titlu de 
catnpioan al țării (la juniori).

La S.S.E. nr. 2, munca de instrui
re se situează pe primul plan. 
Ea este dublată cu o temeinică 

preocupare pentru latura educativă. 
Elevii cu... accidente la învățătură 
stau pe banca rezervelor pînă la în
dreptare, cei nedisciplinați sînt puși 
în discuția grupelor din care fac 
parte. O puternică opinie de colectiv 
determină ca, în general, școala să nu 
prea aibă greutăți în această direcție, 

în același timp, o selecție din an 
tn an tot mai riguroasă face ca in 
secțiile școlii să fie promovați elevi 
bine dotați, cu un gabarit corespunză
tor, cu calități native, cu aptitudini, 
tineri și tinere din zeci de școli — de 
8 ani. medii și profesionale. O exce
lentă bază materială (stadionul „23 Au
gust", sălile de gimnastică ale școli
lor medii nr. 13 și 14, bazinele de înot 
de la Obor și Floreasca etc.) asigură 
desfășurarea unui proces de pregătire 
continuu, multilateral, eficient.

Prin condițiile optime ce i-au fost 
create, prin rezultatele obținute, Școala 
sportivă de elevi nr. 2 reprezintă una 
din principalele pepiniere ale sportului 
de performanță din țara noastră.

TIBER1U STAMA

despre jocul echipei Vorwărts Berlin
Săptămîna trecută s-a disputat la 

Berlin derbiul campionatului de hand
bal masculin al R. D. Germane, Vor- 
wărts Berlin — D.H.f.K. Leipzig. La 
acest meci a asistat și antrenorul eme
rit Oprea Vlase, pentru a vedea la 
lucru, într-o partidă decisivă, echipa 
berlineză, cu care Dinamo București 
se va întîlni sîmbătă la București, în 
cadrul „Cupei campionilor europeni". 
In legătură cu cele văzute antrenorul 
emerit Oprea Vlase ne-a spus, la îna
poiere, următoarele :

„S-au întîlnit două echipe de forțe 
sensibil egale, cu unele caracteristici 
de joc asemănătoare. Ambele joacă 
Untr-un tempo susținut, fără perioade 
de relaxare, ceea ce pretinde o foarte 
bună pregătire fizică și, bineînțeles, una 
tehnico-tactică la fel de bună. In al 
doilea irind, cele două formații prac
tică un joc în forță puțin exagerat, 
ceea ce strică din frumusețea jocului 
realizat prin ritmul și viteza acțiunilor 
lor. Jocul la semicerc este îmbinat des
tul de armonios cu jucătorii realizatori 
de la distanță. Vorwărts și D.H.f.K. pun 
accentul mai mult pe eficacitatea arun
cărilor de la distanță. La Vorwărts a- 
ceasta constituie principala caracteris

NOUTĂȚI DIN HANDBALUL INTERNAȚIONAL
• IN SUEDIA Șl DANEMARCA AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU C. M. 
DIN 1967 • NUMEROASE JOCURI INTERNAȚIONALE ÎN ACEST SE?ON 

• CAMPIOANA FRANȚEI ÎN TURUL II AL „C.CE."

Peste hotare se desfășoară la ora 
actuală o intensă activitate la handbal 
în 7. Campionatele se desfă
șoară cu regularitate și, paralel, au loc 
numeroase meciuri internaționale, mas
culine și feminine. Se observă pretu
tindeni o preocupare deosebită în ce 
privește activitatea internațională. Și 
nu-i de mirare. Se fac pregătiri pentru 
campionatul mondial feminin din 1965, 
iar în multe țări au început și cele 
pentru campionatul masculin din 1967. 
în legătură cu aceasta, iată cîteva 
noutăți.

ÎN ȚARA VIITORULUI C. M.
Se știe că viitoarea ediție a cam

pionatului mondial masculin va avea 
loc în 1967 în Suedia. Aici au loc 
intense preparative în vederea compe
tiției supreme a handbalului. Desigur 
că în primul rînd se pune- accent 
pe pregătirea lotului suedez și în aceas
tă privință federația a trecut la ela
borarea unui program internațional co
respunzător. Acest program cuprinde 
meciuri pentru prima reprezentativă și 
— fapt interesant de subliniat — pen
tru echipa B (cu jucători pînă la 23 
de ani) și de juniori (pînă la 18 ani). 
Pînă în martie echipele suedeze vor 
susține nu mai puțin de 18 meciuri 
inter-țări, dintre care prima națională 
masculină 10.

Zilele acestea, echipa masculină a 
•Suediei a întîlnit la Malmo echipa 
Danemarcei, pe care a întrecut-o cu 
19—14.

LOT DE 50 DE JUCĂTORI 
IN DANEMARCA

Aceeași preocupare o vădește și fe
derația daneză, care — după cum 
relatează ziarul suedez „ Idrottsbladet" 

tică: are și jucători cu calități deosebite 
pentru aceasta. In fine, sistemul de 
joc în apărare și unele circulații în atac 
prezintă trăsături comune. Atacurile lor 
se grefează pe combinații tactice ca să 
contracareze sistemul de apărare. Tre
cerea din atac în apărare și invers este 
bine coordonată.

„Vorwărts joacă tehnic, bazat pe 
forță, iar D.H.f.K. a dovedit o mai bună 
orientare tactică, răspunzînd forței de 
atac a berlinezilor cu suplețe și finețe 
tehnico-tactică. Dintre jucătorii berli- 
nezi am reținut elemente cu reputație 
în lumea handbalistică internațională, 
ca Pappuisch, Haberhauffe, Miiller și 
I Iebler.

„In ce ne privește, pînă la meci vrem 
să remediem unele lipsuri din lucrul 
în sală și să pregătim echipa din punct 
de vedere tactic, în- raport cu caracte
risticile jocului echipei Vorwărts”.

Nu ne îndoim că dinamoviștii se vor 
mobiliza în pregătire și în joc pentru 
acest meci, așa cum au mai dovedit, 
și că sîmbătă seara vor obține califi
carea în turul următor al „C.C.E.".

P. GAȚU

— a și alcătuit un lot de 50 de jucă
tori selecționabili, în vederea campio
natului mondial, lot care va fi supus 
unor pregătiri comune periodice în di
ferite orașe din Danemarca și unor 
meciuri internaționale. Lotul cuprinde, 
printre alții, jucători cunoscuți de _ la 
ultima ediție C.M.: Rimmen, Ole Niel
sen, Skaarup, I lolst, Gelvad, Peter 
Hansen, Per Svendsen. Morten Peter
sen etc., etc.

• Handbaliștii cehoslovaci vor sus
ține și ei o serie de meciuri inter
naționale în acest sezon : cu Suedia 
(6 decembrie la Maimo), Norvegia (8 
decembrie la Oslo) și cu Danemarca 
(12 decembrie la Copenhaga). La sfîr
șitul anului, ei vor evolua la Bucu
rești. De asemenea, echipa feminină a 
Cehoslovaciei va întîlni Danemarca la 
Copenhaga.

• Reprezentativa masculină a R. F. 
Germane are prevăzut un meci cu 
Elveția la 5 decembrie la Zurich, altul 
yu Danemarca la 9 ianuarie la Hanno- 
vra și un al treilea cu Iugoslavia la 
24 ianuarie la Karlsruhe.

• Primul meci din cadrul actualei 
ediții a „Cupei campionilor europeni* 
la handbal masculin a avut loc la 
Lisabona, între F. C, Porto și 
campioana Franței, U. S. d’lvry. 
Jucătorii francezi au cîștigat cu 18—13 
(11—5) — internaționalul Richard 
mareînd 11 goluri. In turul următor 
U.S.d’Ivry va întîlni pe cîștigătoarea 
meciului Operație 55 (Olanda) — HB 
Dudelange (Luxemburg).
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AȘA SE INVAȚA...
Clteva concluzii pe marginea concursului internațional de patina] artiștii

k*

Discuții despre tactică
SUCCESUL DINAMOVIȘTILOR 

BUCUREȘTENI...

Așadar, învingînd și pe Rapid București 
(mult mai sigur ca în alte dâți) Dina.no 
București a rămas singura echipă din seria 
I care n.u a cunoscut încă înfrîngerea. Par
tida de duminică a adus jucătorilor dina- 
moviști multe satisfacții, iar ncuă n»e-a pri
lejuit unele observații deosebit de instruc
tive, care pot servi drept exemplu și celo-r- 
lalte echipe.

Jocul de duminică a constituit o verita
bila luptă strategică, în care a învins e- 
chiipa care a găsit — la timpnil oportun — 
cel mai bun... antidot. Feroviarii au știut 
că dinamoviștii vor impune de la început 
jocului un ritm rapid și și-au luat toate 
măsurile de plecau .ie, mai ales cele de 
regrupare în apărare. In același timp, ei 
au mizat foarte mult pe intercepții, iar Cr. 
pH*>pesciu — bine lansat — a prins ă© mai 
multe ori pe picior greșit apărarea ad
versă. Cu aceste mijloace, rapidiști-i — de
zavantajați ca pregătire fizică și medie 
de înălțime — au reușit totuși să facă față 
cu sucdes.

După pauză însă, antrenorul Dan Ni-C'tt- 
IC'Siou și elevii săi cu servit adversarilor 
o adevărată surpriză. Dinamoviștii au în
ceput să acționeze mai lent, cu predilec
ție pentru joc pozițional (&ima de bază a 
Rapidului), fapt care a răsturnat toate 
planurile antrenorului Al. Pop&sicu. Adău
gind la aceasta și excepționala reușită a 
încercărilor 1« coș executate tie dinamovirii 
între min. 20 și 39, vom găsi una din 
cheile succesului lor de duminică.

înregistrările făcute pe marginea meciu
lui vor da o imagine și mai precisă asu
pra acestei pasionante dispute : DINAMO : 
încercări de la sernidistanță 35—20 (57"/’o); 
încercări de sub coș 27—15 (55°/o); aruncări 
libere 14—12 (85*7c); recuperări în atac (6) 
și în apărare (26); pase greșite 10 ; gre
șeli de tehnică 19; procentaj de greșeli 

25®/o ; RAPID : încercări de la sernidistanță 
38—16 (42°/o); încercări de sub coș (53%); 
aruncări Libere 20—14 (70%); recuperări în 
atac (6) și în apărare (17); pase greșite 
12; greșeli de tehnică 9; procentaj de gre
șeli 22%.

FOBIA .ZONEI"

In încheierea cronicii meciului feminin 
Constructorul — Știința arătam că jucătoa
rele de la Știința nu au reușit să se des
curce în fața apărării în zonă aplicată 
de adversare. Același lucru s-a petrecut 
însă și în partida Voința — Progresul, în 
care baschetbalistele de la Voința au 
luptat din greu și au cîștigat de-abia la 
limită, fiind incomodate de sistemul de a- 
p ara re aplicat de adversare. Și dacă ne 
vom aminti și de alte întîlniri, unele chiar 
internaționale, vom constata că atacul 
„zonei“ a constituit întotdeauna o pro
blemă pentru jucătoarele noastre, care au 
o adevărată fobie pentru această apărare.

O explicație ar fi faptul că o vreme a 
fost interzisă practicarea „zonei“ în cam
pionatele republicane și, deci, echipele nu 
au mai avut interes să se pregătească 
pentru atacul ei. De atunci au trecut însă 
cîțiva ani, în care chiar și cele mai bune 
formații (exemplele olerite acum de Știința 
și Voința și altădată de Rapid, sînt eloc
vente) au capotai sau au cîștigat foarte 
greu în fața unor adversare inferioare ca 
valoare.

Cauza e clară : insuficientă pregătire
pentru diacul .zonei”. Soluția și ea clară: 
acordarea atenției cuvenițe atacului „zonei“ 
cu accent pe elementele lui de bază și a- 
nurrte sporirea efortului COLECTIV în atac, 
folosirea paselor scurte puternice (directe 
și cu pămîntul), precizia aruncărilor la 
coș de la distanță și sernidistanță, pregă
tirea acțiunii decisive prin aglomerarea 
jocului pe o parte a „zonei“.

Să sperăm că în etapele viitoare vom 
vedea roadele unei astfel de preocupări. 

Cui va pasa Margareta Simon ? 
„Zona" bine aplicată de jucătoarele 
de la Constructorul, dar mai ales 
defectuosul plasament al partenere
lor, o fac să ezite. Fază din me

ciul Constructorul — Știința

Foto: P. Romoșan

CLASAMENTELE LA ZI
MASCULIN — SERIA I

1. Steaua Buc. 8 7 1 680:492 15
2. Știința Buc. 8 7 1 558:512 15
3. Dinamo Buc. 7 7 0 578:416 14
4. Rapid Buc. 8 5 3 630:539 13
5. Știința Ținti? 8 4 4 533:546 12
6. Dinamo Oradea 6 5 1 398:340 11
7. Politehnica Cluj 8 3 5 463:534 11
8. Știința Cluj 8 3 5 506:532 11
9. Steagul roșu Brașov 8 1 7 568:657 9

10. C.S.M.S. Iași 8 1 7 494:604 9
11. Știința Tg. Mureș 8 1 7 519:634 9
12. Farul Constanța 7 2 5 384:506 9

SERIA A n-A

1. Aurul Brad 7 7 0 565:425 14
2. Siderurgistul Galați 7 6 1 533:426 13
3. Știința Craiova 7 6 1 484:460 13
4. Voința Tg. Mureș 7 5 2 451:433 12
5. Voința Satu Mare 7 3 4 484:454 10
6. I.C.F. 7 3 4 459:442 10
7. Olimpia M.I. Buc. 7 3 4 470:460 10
8. Progresul Buc. 7 1 6 448:524 8
9. A.S.A. Bacău 7 1 6 370:504 8

10. Petrolul Ploiești 7 0 7 377:513 7

Concursul internațional de patinaj ar- 
tistic. rezervat juniorilor, care s-a des
fășurat la sfîrșitul săptămînii trecute în 
Capitală, a fost organizat cu scopul de 
a face un schimb de experiență cu re
prezentanții unor țări cu tradiție în 
acest sport. Răspunzînd invitației foru
lui nostru de specialitate, federațiile 
din Austria, R. S. Cehoslovacă și R- D- 
Germană au trimis la București spor
tivi de o valoare ridicată. Elisabeth 
Nestler și Joseph Schneider sînt cam
pioni de juniori ai Austriei, iar Ma
rianne Mirmseker și Jutta Will au ocu
pat locurile 2 și respectiv 5 în campio
natul senioarelor din R. D. Germană. 
Cît privește perechea Brigitte Weise — 
Michael Brychcy (care a îneîntat pe 
spectatorii bucureșteni), specialiștii îl 
prevăd un mare viitor. Și reprezentan
tele R. S. Cehoslovace au venit cu o 
frumoasă carte de vizită : Alena Za 
leska și Helena Stemberova dețin locu
rile 4 și respectiv 8 în ierarhia celor 
mai bune senioare din țara lor. In 
afară de aceasta, majoritatea patinato
rilor străini au la activ multe concursuri 
internaționale.

Am făcut această scurtă prezentare a 
oaspeților noștri (care au confirmat aș
teptările) pentru a sublinia clasa ad
versarilor patinatorilor romîni și dife
rența de experiență ce există între unii 
și alții. în plus, a mai existat și o di
ferență de vîrstă (îndeosebi la fete), re
prezentantele noastre fiind mult mai ti
nere. Cum s-au comportat totuși spor
tivii romîni ? Elena Moi$ a fost mai 
aproape de adversare, celelalte două 
colege ale ei. Cristina Formagiu și Au
rica. Ion evoluînd meritoriu. La băieți, 
diferența de valoare dintre patinatorul 
austriac și sportivii romîni a fost mai 
mică. S-au remarcat Mihai Stoenesc-i b» 
Nicolae Belu, care progresează con
tinuu.

în general, sportivii romîni au fost 
deficitari la capitolul tehnică, din care 
cauză la „impuse“ nu au desenat cu 
exactitate diferitele figuri. In timp ce 
urmele unor sportivi străini deviau, lâ 
o serie de exerciții, pe un interval de 
2—3 cm., reprezentanții noștri nu aveau 
siguranță în mișcări și din această 
cauză .,desenele" lor nu erau simetrice. 
La ,,libere", Elena Moiș, Aurica ion, 
Radu Ionian, N. Belu și M. Stoenescu 
au reușit unele sărituri duble care, din 
păcate, nu au fost suficient de clare.

FEMININ — SERIA I

1. Rapid 6 6 0 458:290 12
2. Știința Buc. 6 5 1 407:278 11
3 Mureșul Tg. Mureș 6 5 1 320:279 11
4.’ Voința București 6 4 2 341:275 10
5. Constructorul Buc. S 4 2 335:320 10
6. Știința Cluj S 4 2 323:322 10
7. Voința Brașov 6 1 5 343:357 7
8. Progresul Buc. 6 1 5 258:324 7
9. Voința Oradea 6 0 6 238:389 6

io. Știința Constanța 6 0 6 216:405 6

SERIA A II-A

1. Olimpia București 633 332:299 9
2. I.C.F. 5 4 1 307:253 9
3. Voința Tg. Mureș 5 4 1 270:229 9
4. Crișul Oradea 532 246:236 8
5. A.S.A. Cluj 624 362:388 8
6. Spartac Salonta 624 321:296 8
7 Stiinta Timișoara 523 186:213 7
8* C.S M.S. Iași 532 240:265 7
9. S.S.’E. Rin. Vîlcea 5 1 4 240:325 6

Etapa a Vll-a a campionatului feminin 
(seria I) și meciul C.S.M.S. Iași — Voința 
Tg. Mureș (seria a II_a), programate inițial 
pentru 23 noiembrie, se vor disputa la altă 
dată.

Mai important este însă faptul că toț 
sportivii romîn.i au avut de cîștigat dir 
acest concurs, aclimatizîndu-se cu at 
mosfera întrecerilor internaționale și a 
cumulînd noi cunoștințe.

în altă ordine de idei, se pare că ar. 
bitrilor noștri le-a intrat în reflexe < 
anumită ierarhie a valorilor care a exis 
tat cîndva și din acest motiv nu sîn 
receptivi la schimbările ce au surveni 
între timp. Numai așa se explică de c< 
cei doi arbitri romîni din juriul con 
cursului, Irca Minculescu și mai ale 
Nicolae Malar duc nu-și puteau închipu 
că Radu Ionian, campionul țării, poate f 
depășit de clemente tinere și, ca atare 
l-au favorizat în dauna lui Miha 
Stoenescu. Dar, ultimul cuvînt îi 
clasamentul ia „impus*4 l-au avu 
ceilalți trei arbitri. Procedînd ast 
fel, arbitrii noștri îi fac un prost ser 
viciu lui Ionian care. în loc să fie sti 
mulat să muncească mai mult, este îm 
pins la automulțumire prin primire; 
unor note pe care nu le merită. Ti 
schimb, tinerele talente își văd străda 
niile neapreciate. Ce să credem despr< 
arbitrajul prestat de tov. N. Malarciu* 
(președintele colegiului de arbitri !) 
în timp ce pe concurenții noștri î 
puncta cu mult mai puțin decît arbitri 
străini, cu oaspeții era mai darnic chia 
decît propriii lor arbitri ! Să fim bin 
înțeleși. Detestăm arbitrajul care favo 
rizează. fără nici o bază reala, pe spor 
tivii noștri, creîndu-le un ne justific' 
sentiment de autoliniștire. Dar du pa
tern fi de acord nici cu o asemenea., 
ploconeală în fața altor concurenți.

Gîndindu-ne la viitorul patinajulu 
nostru artistic, trebuie să spunem c; 
avem încă datoria să învățăm. Și aste 
nu oricum. Să nu copiem figurile vă 
zute la cutare sau cutare concuren 
străin. Procedînd astfel vom fi veșnii 
în urmă. Antrenorii șl specialiștii fede 
rației noastre, ca și sportivii înșiși, si 
desprindă din evoluția oaspeților ceea c< 
este trainic : modul de pregătire, câu 
țările, preocuparea pentru cizelarea ta 
lentelor, metoda cea mai potrivită pen 
tru dozarea efortului, îmbinată cu cui 
tivarea spiritului creator. Pentru ci 
prin însăși definiția sa, acest sport est 
o ARTĂ care cere nu numai foarte mu' 
talent (atenție, deci, la selecție 1) ci ț 
o muncă migăloasă, de zi cu zi și cea 
de ceas, pentru însușirea și perfecționa 
rea măiestriei.

Individualizarea antrenamentelor S> 
impune în patinajul artistic poate ma 
mult decît în alte sporturi. Nu mima 
pentru a găsi metodele cele mai adec
vate fiecărui element în parte. Ci ș 
pentru ca, pe baza calităților pe cari 
le are. să se lucreze cu pricepere~ S 
perseverență la creșterea personalități 
patinatorului respectiv, lucru hotărîto 
— după părerea noastră — în creare} 
valorii. Iată de ce, paralel cu munci 
largă de învățare a patinajului de că 
tre cît mai mulțl copii, de depistare} 
de noi cadre, socotim necesar ca antre 
norii cei mai buni să-și rezerve o buni 
parte din timp pentru lucrul cu ele
mentele de perspectivă cele mai talen
tate de care dispunem la ora actuală 
Pentru realizarea acestui scop, antre 
norii trebuie să lucreze metodic cu ce 
mult 3—4 sportivi.

Concursul internațional de săptămîiu 
trecută ne-a arătat că avem fete și bă- 
ieți talentați. care, supuși unei atent< 
pregătiri, vor putea merge pe drumu 
consacrării. Federația noastră să ni 
manifeste rezerve în invitarea altor pa 
tinatori, cît mai puternici, de la can 
să avem de învățat. Pentru că, așa curr 
scriam mai sus. ceea ce ne intere 
sează astăzi este mai puțin locul ocupa 
în clasament și mai mu't ceea ce n« 
rămîne după un asemenea concurs 
Lăsăm pe specialiști să tragă celelaltf 
concluzii.

REP.

GIMNASTICII NOASTRE - 0 INFUZIE DE TINEREȚE!
Melbourne, Moscova, Roma, Bucu

rești, Cracovia — iată doar cîteva 
etape ale afirmării internaționale a 
gimnasticii noastre de performanță, 
etape care au înscris în palmaresul 
unora dintre cele mai bune gimnaste 
<lîn R.P. Romînă succese dc prestigiu: 
medalii olimpice, locuri fruntașe la 
campionatele mondiale sau Ia .Cupa 
Europei". Nu întîmplător, despre gim
nastica noastră feminină se vorbea cu 
stimă, sportive ca Sonia lovan sau 
Elena Leuștean-Popescu fiind cotate 
printre cele mai bune din lume.

Adăugați la această „carte de viri
lă" relativ buna comportare din a- 
cest an a echipei noastre feminine 
ca și asigurările repetate ale antre
norilor lotului feminin (Maria Iones
cu și Caius Jianu) că „formația noas
tră sc numără printre cele mai bune 
din lume" și veți găsi motivele pen
tru care întrezăream că la Tokio gim
nastica noastră se va impune din nou, 
confirmînd bunele rezultate de pînă 
acum, Dar, nu s-a întîmplat așa. Iu
bitorii sportului de la noi, care în 
perioada J. O. așteptau zi de zi vești 
bune din orașul Olimpiadei, au ră
mas cu totul surprinși cînd au aflat 
de pozițiile pe care s-au situat gim
nastele și gimnaștii noștri în ierarhia 
olimpică, la sfîrșitul întrecerii supre
me. Să recapitulăm : echipa feminină 
pe locul 6, cea masculină pe locul 12; 
Ia individual, sportivii noștri au ocu
pat următoarele locuri : 14—Sonia
lovan, 20—Elena Leuștean-Popescu ; 
37—Elena Ceampelea ; 41—Atanasia 
Ionescu ; 48—Emilia Liță ; 54—Cri
stina Doboșan ; 81—Frederic Orendi; 
40—Gheorghe Tohăneanu ; 51—Anton 
Cadar ; 69—Alexandru Silaghi ; 86— 
Gheorghe Condovici ; 88—Petre Mi- 
jclăuș.

în astfel de cazuri se folosește ex- 
J>re»i« „comentariile sînt de prisosi 

De data aceasta însă, după părerea 
noastră, comentariile, dimpotrivă, se 
impun. Este necesară o analiză temei
nică, o explicație a comportării și 
locurilor nesatisfăcătoare ocupate la 
Tokio, pentru ca, desprinzînd învăță
mintele cuvenite, forurile de resort să 
ia măsurile cuvenite, pentru re
dresarea gimnasticii noastre, pentru 
ca aceasta să-și reocupe locul în rîn- 
durile disciplinelor sportive fruntașe.

Ne vom referi mai întîi la echipa 
feminină. A fost evident încă din 
1962, cînd la „mondialele" de la 
Praga echipa feminină a ocupat doar 
locul 9, că în gimnastica noastră de 
performanță se resimte în mod serios 
îipsa unor rezerve valoroase, care să 
poată înlocui în orice moment pe așa- 
zisele, „senatoare de drept". Iar, mă
surile luate de federație nu au reu
șit să remedieze această situație ne
satisfăcătoare. Așa se face <ă pentru 
alcătuirea .echipei olimpice 1964" a 
trebuit să se apeleze la gimnaste în 
general vîrstnice, este adevărat cu o 
îndelungată activitate competițională, 
dar care, in mod firesc, țin pasul tot 
mai greu cu gimnastica modernă. Ele
mentele tinere de perspectivă fie că 
au lipsit, fie că nu au fost încura
jate și pregătite în măsură suficientă. 
Aceasta a dus la situația că compo
nentele echipei olimpice feminine pu
teau fi indicate cu ușurință încă de 
acum un an sau doi, neexistînd un 
lot numeros de gimnaste bine pre
gătite, între care să se angaieze o 
adevărată „bătălie" pentru calificarea 
în echipa reprezentativă. (Credem că 
exemplul echipei Cehoslovaciei care 
a avut o comportare foarte bună la 
Tokio, este cel mai convingător în 
acest sens, cea mai „vîrstnică" gim
nastă fiind Vera Ceaslavska — 22 
ani). Slaba legătură cu terenul și în
fumurarea antrenorilor loturilor, mun

ca insuficientă de depistare, promo
vare și selecție a elementelor talen
tate au făcut ca lotul gimnastelor 
fruntașe să fie astăzi foarte redus, 
situație ilustrată și de faptul că de 
ani de zile titlul de campioană pe 
echipe revine uneia și aceleiași for
mații, Știința București, care „trăiește" 
doar prin lovan, Leuștean și Ionescu.

Dar acestei cauze majore — esen
țiale — care a determinat insucce
sul nostru olimpic, i se adaugă și al
tele, dintre care cea mai însemnată 
este modul defectuos în care a fyst 
pregătită echipa reprezentativă în ve
derea examenului de la Tokio. în- 
vățînd insuficient din „lecția mon
dialelor", antrenorii lotului nu au 
conceput exerciții liber alese la nive
lul cel mai ridicat pe plan interna
țional, gimnastele noastre văzîndu-se 
net depășite la Jocurile Olimpice la 
acest capitol. Pe întreaga perioadă 
a pregătirii, în locul unei analize cri
tice a comportării gimnastelor noa
stre, antrenorii responsabili au culti
vat cu bună știință un spirit de auto- 
multumire, susținînd de fiecare dată 
Sus și tare că „gimnastele merg foarte 
bine", că succesul olimpic nici nu 
poate fi pus la îndoială (ignorîndu-se 
total simțul măsurii, se vorbea chiar 
de medalii de aur !?), că vom face 
și drege. Pentru a nu „știrbi" palma
resul echipei, adversarii puternici au 
fost ocoliți abil, iar rezultatele favo
rabile realizate în compania unor e- 
chipe slabe — „umflate", supra- 
apreciate. Acest mod de a privi lucru
rile a influențat, firește, și echipa, a- 
ceasta fiind prea sigură pe un rezultat 
bun, trecînd ușor peste lipsuri evidente 
și refuzînd să accepte că ar exista nea
junsuri în pregătire. In multe con
cursuri interne și internaționale, an
trenorii, solidarizîndu-se cu sportivele 
(familiarism în toată regula), numai 

și numai de dragul obținerii unor re
zultate favorabile, nesemnificative de 
altfel, au acceptat ca gimnastele să 
scoată din exerciții elementele difici
le, de surpriză, pe motivul că, chipu
rile; să nu vadă adversarii... adevă
rata noastră valoare. Dar situația 
aceasta a dus — cum era și firesc — 
la rezultate contrarii celor scontate, 
pentru că tot „scoțînd" și „scoțînd 
gimnastele au „scos" și la Tokio, pre- 
zentîndu-se, după propriile cuvinte ale 
antrenoarei federale Maria Ionescu, 
cu exerciții... mai scurte la unele 
aparate, exerciții care, normal, au fost 
depunctate. Automulțumirea exagera
tă a dus la un alt aspect negativ : 
antrenorii care au răspuns de pregă
tirea olimpică au refuzat pur și sim
plu să mai țină seama de sfaturile 
hune venite din partea altor specia
liști, considerîndu-se — greșit, după 
cum s-a văzut — atotștiutori, iar 
sportivele — înfumurîndu-se și ele — 
nu au reușit să-și vadă lacunele din 
pregătire, pentru a le lichida la timp. 
In plus, se pare că au fost și greșelj 
de planificare a pregătirii, pentru că 
la Tokio echipa nu a fost în cea mai 
hună formă a ei, concurînd fără nerv, 
reținut, șters. Iar rezultatele s-au vă
zut.

Cît privește echipa noastră mascu
lină, se pare că ea a luptat și s-a 
pregătit mai mult pentru a face... de
plasarea la Tokio, decît pentru a 
concura acolo cu succes. Numai așa 
se explică faptul că gimnaștii au 
atins forma maximă la meciul cu 
R.D. Germană, din septembrie, în
cheind sezonul neînvinși, dar extrem 
de obosiți (după o lungă suită de 
concursuri). Campionul țării, Anton 
Cadar, declara — de pildă — că du
pă meciul cu R.D. Germană s-a sim
țit mai obosit decît oricînd în viața 
lui, la fel ca și ceilalți membri ai 

echipei, de altfel. în scurtul timp ră
mas pînă la J. O. echipa nu și-a pu
tut reveni, astfel că la Tokio gimna
știi nu au concurat în plenitudinea 
forțelor lor (oricum, nu de valoare 
olimpică) obținînd un rezultat nesa
tisfăcător.

★
Specialiștii noștri prezenți la între

cerea olimpică au fost unanimi îti 
aprecierea că în multe țări gimnas
tica a progresat mult în ulti
mul timp. Firesc, ne punem între
barea : de ce nu s-au luat toate mă
surile pentru ca și gimnastica noastră 
de performanță să fie în pas cu pro
gresai pe plan mondial, pentru a fi 
remediate din timp unele din lipsu
rile care au reieșit ca prilejul Jocu
rilor Olimpice ?

Se impune de urgență ca federația 
să elaboreze cu grijă un plan con
cret de măsuri care să vizeze o întă
rire considerabilă a muncii de in
struire în asociațiile și cluburile spor
tive cu secții de gimnastică ; să fie 
activizați fjentru a-și aduce aportul 
la redresarea gimnasticii noastre toți 
specialiștii: profesori de educație fi
zică, antrenori ; antrenorii loturilor 
reprezentative să viziteze mai des și 
să îndrume cu competență secțiile de 
performanță de pe întreg cuprinsul 
țării, să depisteze, promoveze și să 
selecționeze pe cele mai talentate ca
dre tinere ; să se analizeze experiența 
valoroasă a altor specialiști de peste 
hotare pentru scurtarea procesului de 
instruire, astfel ca în decurs de cîți
va ani să se formeze un lot numeros 
de gimnaste și gimnaști bine pregă
tiți.

Numai așa se va putea vorbi din 
nou despre gimnastica noastră ca 
despre un sport fruntaș, numai așa 
vom putea obține în viitor noi suc
cese de prestigiu internațional.

Dina.no


Cuvintul 
spectatorului

După terminarea jocurilor disputate 
categoriei A, trimișii noștri au stat 
du-Ie părerea asupra jocurilor și 

bitrajelor etc.

MIRON MOGA, profesor-Oradea: 
„Meciul dintre Crișul și Rapid a fost, 
în general, de o slabă factură tehnică. 
Am fost surprins neplăcut de focul 
slab al unor fotbaliști care se bucură 
de mare simpatie : Dumitriu II fi I. 
lonescu. Fără să fii specialist îți dai 
seama că acești jucători sînt într-o 
vizibilă scădere de formă, că nu mai 
aduc un aport substanțial echipei lor. 
De ce oare ? Același lucru îl pol spu
ne și despre Baeoș și Damian din 
foimația locală. Note bune merită 
după părerea mea : Dinu, C. Dan și 
Cedreanu, de la bucureșteni, și Solo
mon și Pojoni, de la orădeni. Arbitrul 
P. Sotir din Mediaș a condus bine."

ȘTEFAN TĂNASESCU, funcționar- 
Constanța : „Sînt mulțumit, alături de 
ceilalți spectatori, că echipa locală a 
reușit, în fine, o victorie. Și consider 
că succesul de azi nu este întâmplător,

FOILETON

1 (un) gol 
în 428 de zile!
Cluj... De pe o bancă din frumosul 

parc aflat pe malul Someșului, ad 
miram frumusețea noilor clădiri din 
cartierul Grigorescu. Profilate pe 
„cetățuie", ele alcătuiesc un tablou 
demn de penelul celui mai înzestrat 
pictor. Soare, ca'd, frumos. Deodată 
însă, ca în plina vară, se stîrnește 
o furtună din senin, Vîntul plimbă 
de colo-colo frunzele uscate ale co
pacilor. La picioarele noastre ajung 
cîteva foi de hîrtie, scrise. Curiozi
tatea (poate, profesională) ne face să 
le ridicăm. Ne dăm seama că este 
un fel de „jurnal" din care tran
scriem la întâmplare :

„Mîine plecăm la București. Am 
făcut socoteala că este pentru a 
48-a oară cînd vom descinde în Gara

Ivansuc: Pe cînd al doilea gol ? 
Aceasta e întrebarea...

Desen de Neagu Rădulescu

de Nord. Nu prea m-am pregătit 
bine în săptămina aceasta, fiindcă 
am avut mult de lucru la facultate. 
Aș vrea însă ca în meciul de dumi
nică de pe „23 August“ să joc bine, 
să fie mulțumiți spectatorii bucu
reșteni și numeroșii noștri simpati- 
zanți din Capitală4*. Aici jurnalul se 
întrerupe. Probabil că se pierduse 
foa.in care urma. Luăm alta : ,,Ah, 
cit sînt de fericit ! Am fost aplaudat 
șl chiar «Sportul» a scris despre 
mine, despre golul pe care l-am 
înscris. „A fost un șut năpraznic“, 
scria cronicarul meciului nostru cu 
Progresul. Am pierdut noi cu 3—1, 
dar cel puțin am jucat frumos și, pe 
deasupra, am și marcat un gol“- 
In sfîrșit, pe o nouă filă citim alte 
rînduri : „Nu știu ce se întîmplă 
cu mine. Au început să mă ia la 
ochi și copiii de pe stradă. S-a în
cheiat campionatul 1963—1964, iar pri
ma jumătate a întrecerii în curs e 
pe sfîrșite, iar eu am rămas tot cu 
un gol !«

Vîntul ne-a smuls din mînă filele 
găsite. Le-a dus spre albia Someșu
lui, împreună cu care își continuă 
poate și azi drumul lor. Cine să fie 
oare „autorul" acestor rînduri ? Cine 
să fie oare acel jucător de fotbal, 
cuprins de remușcare că a înscris 
doar un gol în 428 de zile 7

...Cercetînd statisticile noastre, am 
constatat că Ivansuc, răsfățatul ga
leriei clujene, n-a înscris nici un 
gol de la 22 septembrie 1963, de la 
meciul jucat atunci, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, cu Progre
sul. să nu uităm că joacă la îna
intare. Extremă dreaptă. Ei să fie 
„autorul" jurnalului ?...

MIRCEA TUDORAN 

în etapa a XIII-a a campionatului 
de vorbă cu cîțiva spectatori, cerîn- 
comportării fotbaliștilor, a calității ar- 

ci vine ca o urmare firească a îmbu
nătățirii muncii de pregătire a echipei, 
a eforturilor făcute de jucători în a- 
ceastă direcție. Calitativ, meciul m-a 
satisfăcut, dar găsesc că unele ratări, 
ca acelea de azi, sînt nepermise. 
Ologu, de exemplu, s-a aflat de 4—5 
ori în poziție clară de șut, tn careu, 
și n-a înscris decit o dată... Pe cealaltă 
parte, Mănescu a jucat șters. Așa că 
antrenorii noștri mai au de lucru. 
Eficacitatea la poartă a lăsat de dorit 
la ambele echipe. O impresie neplă
cută mi-au lasat-o ieșirile nesportive 
ale unor jucători, vociferările lor, dis
cuțiile cu arbitrii. Ar trebui ca antre
norii să intervină mai energic în a- 
ce astă privință."

P. DRĂGUȚ, inginer-Baia Mare : 
„Mi-a plăcut meciul Minerul—U.T.A., 
atît prm ritmul său, cît și prin senza
ționala răsturnare a scorului, petrecută 
în ultimele două minute. Numai fot
balul și — bineînțeles — fotbaliștii 
care nu se consideră învinși nici în 
minutul 89 pot să-ți ofere asemenea 
emoții.

In altă ordine de idei, aș vrea să 
vorbesc ceva despre arbitrul C. Petrea. 
Finalul acesta dramatic ne-a obligat 
pe toți să urmărim ultimele secunde 
ale partidei cu ochii pe teren și pe... 
ceasuri. Cînd Donciu a început să con
ducă balonul secundând alerga verti
ginos spre finiș. Mai erau 25 de se
cunde. Pantea a primit mingea și a 
tras. Exact la capătul celor 25 de se
cunde, C. Petrea a fluierat sfîrșilul. 
Dar, în aceste 25 de secunde se in- 
tîmplase... minunea! Scorul devenise 
2—2.

Iată deci cum precizia în măsura
rea timpului de joc a arbitrului a con
tribuit la stabilirea unui scor echitabil, 
după părerea mea I"

GHIȚĂ POPA, mecanic de precizie 
la întreprinderea de carotaj și perfo
rări Ploiești : „Echipa mea preferată, 
Petrolul, a jucat duminică mai bine, 
victoria ei fiind meritată. De la Dina
mo așteptam o replică mai puternică, 
dar am văzut că echipa noastră cam
pioană este departe de forma pe care 
a avut-o în sezonul trecut. Nu sînt de 
acord cu atitudinea spectatorilor, care 
s-au manifestat zgomotos față de oas
peți. Arbitrul Cornel Nițescu a condus 
în general bine, dar cred că el a flu
ierat prea mult, oprind deseori jocul. 
Poate că a făcut aceasta pentru a pre
veni jocul dur."

ȘTEFAN STOIAN, bd. Ștefan cel 
Mare nr. 25, bloc 28, raionul 1 Mai 
București : „Dintre cele două jocuri 
desfășurate în Capitală vreau să mă 
refer la meciul Progresul-—Știința Cra
iova. Am ales acest joc fiindcă din 
desfășurarea lui s-au desprins două 
aspecte deosebit de importante : 1) E- 
voluția foarte bună a tinerei formații 
din Craiova. In acest meci Știința a 
evoluat ca o echipă cu vechi state de 
serviciu în categoria A. Echipa are 
cîteva individualități de care federația 
și antrenorii federali trebuie să țină 
seama la viitoarele selecționări, în spe
cial Sfîrlogea și Bărbulescu. Victoria 
de duminică nu trebuie să-i înfumu
reze pe craioveni, ci să-i stimuleze la 
o muncă și mai intensă. 2) Progresul 
continuă să se comporte lamentabil. 
Cred că pregătirea jucătorilor este ne
satisfăcătoare. De aceea ei recurg dese
ori la durități, practică un fotbal ob
structionist. Este cazul să se ia mă
suri hotărîte la această echipă care, 
duminică de duminică, rămîne datoare 
suporterilor ei și in general publicu
lui spectator".

ȘTIRI... REZULTATE...
REZULTATE DIN CAMPIONATUL 

JUNIORILOR

î,n 8 diin cele 10 serii ale campio
natului republican de juniori, întrece
rile s-au încheiat. Jocurile mai conti
nuă doar în seriile a IV-a și a IX-a, 
alcătuite din câte 12 echipe. Iată câ
teva rezultate înregistrate duminică: 
Metalul Tîrgoviște — Steaua București 
1—0 (1—0), l.R.A. 2 Tg. Mureș — A-

Selecționatele de tineret ale Pom iniei și Angliei, 
iată în față pentru a patra oară

Mîine seară la Coventry, în Anglia, se va disputa în 
nocturnă cel de-al patrulea meci dintre selecționatele de 
tineret ale Romîniei și Angliei. In vederea acestei partide, 
echipa noastră a părăsit ieri dimineață Capitala pe ca
lea aerului. Sub conducerea antrenorilor Baril Marian și 
Iosif Petschovschi au făcut deplasarea următorii jucă
tori : Haidu, Andrei — portari, Lupescu, C. Dan, Petes- 
cu, D. Nicolae, Hălmăgeanu — fundași, Dinu, Surdan, 
lancu — mijlocași, Matei (C.S.M.S.), S. Avram, Năftă- 
năilă, Pavlovici, Âdam, Codreanu — înaintași.

Echipa noastră de tineret, care anul acesta a înregis
trat o serie de rezultate meritorii, are de dat un exa
men foarte greu, cunoscută fiind valoarea fotbalului en-

glez._ Pînă acum scorul întîlnirilor de tineret Anglia —' 
Romînia este favorabil cu 2—1 adversarilor noștri i la 
26 mai 1957 Anglia a cîștigat la București cu 1—0 după 
un joc de mare spectacol care — desigur — a rămas și 
acum în amintirea multor spectatori; revanșa partidei,- 
disputată în același an la 16 octombrie, la Londra, a re
venit tot adversarilor noștri, cu 3—2; în sfîrșit, anul 
trecut la 2 iunie, la București, sportivii romîni au cîș
tigat cu 1—0.

Meciul cu Romînia este cea de a șaptea partidă pe 
care o- vor disputa anul acesta tinerii fotbaliști englezi.

BULETINUL CATEGORIEI B
@ Din nou s-au schimbat liderii © Timișorenii învinși pe toată linia ® în 

general arbitraje competente © Gazdele victorioase In 11 partide

SERIA I

SIDERURGISTUL GALAȚI — PO
IANA CIMPINA (4—0). Localnicii au 
practicat un joc bun, închegînd multe 
acțiuni la poarta adversarilor. Ei au 
reușit astfel nu numai să cîștige la scor 
dar’și să preia primul loc în clasamen
tul seriei I. Golurile au fost înscrise 
de Stătescu (min. 15), Marosi (min. 
21, 60) și Pătrașcu (min. 54). A con
dus bine N. Chelemen — BucureștL 
(S. Constantinescu-coresp. reg.).

Fază din. meciul Metalul București

CONSTRUCTORUL BRĂILA — 
C.F.R. PAȘCANI (4—1). După 45 de 
minute de joc egal, echipa gazdă a 
insistat în atac și, fructificmd avan
tajul vîntului, a reușit să învingă la 
scor. Tabela de marcaj a fost inau
gurată de oaspeți, în min. 12, prin 
Lupulescu. In continuare, înscriu nu
mai localnicii : Dudaș (min. 44), Ca- 
zacu (min. 47), Coteț (min. 60) și 
Tudor Vasile (min. 80). De remarcat 
că în min. 25 Coteț a ratat un 11 m. 
A arbitrat bine Andrei Rădulescu — 
București. (N. Costin și G. Rizu-coresp).

FLACĂRA MORENI — UNIREA 
RM. V1LCEA (2—0). Victorie pe de
plin meritată, în urma unei dominări 
categorice. Raportul de cornere, net 
favorabil Flăcării (8—0), este o do
vadă în plus în acest sens. Scorul 
putea fi mai mare dacă înaintarea lo
calnicilor n-ar fi ratat și alte ocazii 
foarte avantajoase. Au înscris Matei 
(min. 22 — autogol) și Popescu (min. 
75). în min. 89 Zaharia (Unirea) a 
fost eliminat de pe teren pentru pro
teste repetate. (Gh. Ilinca-coresp.).

METALUL TIRGOVIȘTE—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI (1—0). în prima repriză 
jocul a avut un aspect plăcut, fiind 
de bună calitate. In schimb, în repriza 
secundă greșelile tehnice au abundat. 
Unicul gol al partidei a fost realizat 
de C. lonescu II, în min. 15. (M. 
Avanu-coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — ȘTIINȚA 
GALAȚI (3—3). în ciuda ploii con- 

rieșul Turda 1—5 (1—3), Unirea Dej 
— Glujana 3—4 (0—3).

JOI, DOUA RESTANTE IN 
CATEGORIA C

Joi, la Deva și la Tg. Jiu sînt pro
gramate cele două restanțe clin seria 
Vest a categoriei C. Se vor disputa 
meciurile Minerul Deva — Electro- 
putere Graiova și Pandurii Tg. Jiu — 
Metalul Pitești. 

tinue șî a terenului alunecos, am asis
tat la un meci spectaculos, cu multe 
acțiuni construite de liniile ofensive. 
Tractorul, a ieșit mai des în atac și 
se poate spune că sub acest aspect 
a înregistrat o ușoară dominare. Pe 
de altă parte. Știința s-a evidențiat 
prin contraatacuri reușite. Autorii go
lurilor: Ferentz (min. 22), Budai (min. 
58), Ciripoi (min. 80 din. 11 m), res
pectiv Voicu (min. 43) și Neagu (min. 
55 și 63). Trebuie arătat că Tractorul 
a obținut egalarea în urma unui pe-

— Chimia Făgăraș
Foto: V. Bageac 

nalti acordat cu prea mare ușurință de 
arbitrul Mircea Ostaficiuc din Deva. 
(C. Gruia și T. Alaniu-coresp.).

C.F.R. ROȘIORI — DINAMO 
BACĂU (1—0). Meciul a stîrnit un 
viu interes în localitate, peste 3 C00 de 
spectatori fiind prezenți la teren. Din 
păcate, spectacolul nu a corespuns. 
Ambele echipe au jucat nervos. Din 
această cauză greșelile de ordin tehnic 
au abundat. In plus, s-a jucat dur. 
„Tonul" durităților l-au dat oaspeții 
prin Pașcanu. Singurul gol al întîl- 
nirii a fost înscris de Chiru, în min. 
70. A arbitrat mulțumitor Gh. Olteanu 
— București. (T. Negulescu-cctresp.).

METALUL BUCUREȘTI — CHIMIA 
FAGARAȘ (3—1). Metalurgiștii au 
jucat de data aceasta mai aproape de 
posibilitățile lor reale. Ambele echipe 
au practicat un joc deschis, frumos. 
Metalul a atacat mai mult pe centru, 
unde halful Petrescu a depus o acti
vitate utilă, fiind și autorul a două 
goluri. Chimia a jucat mai mult pe 
aripa dreaptă, unde Feher a fost foarte 
agresiv.

Meciul a fost echilibrat pînă în mi
nutul 53 (au înscris Enache pentru 
Metalul în min. 7 și Valani pentru 
Chimia, în min. 29), cînd Barac 
(Chimia) a fost eliminat de pe teren 
pentru antijoc (hențuri voluntare re
petate). Din această cauză apărarea 
oaspeților s-a dezorganizat și în min. 
56 Metalul a luat conducerea prin 
golul marcat de Petrescu. Același ju
cător a stabilit scorul l.a 3—1 în mi
nutul 80.

C. DUMITRIU

SERIA A 91-A

INDUSTRIA SÎRME1 CÎMPIA 
TURZII — JIUL PETRILA (3—1). 
Timpul nefavorabil (ploaie și vînt) 
n-a putut împiedica pe componenții 
celor două formații să practice un joc 
de calitate. Scorul a fost deschis în 
min. 4 de Raab, care a transformat o 
lovitură de pedeapsă, apoi oaspeții au 
egalat prin Libardi (min. 46). Urmă
toarele două goluri ale învingătorilor 
le-a realizat Vegh în min. 61 și 65. 

A condus bine arbitrul orădean A. Pop. 
S-au evidențiat Vegh, Istrate, Husar 
și Raab de ia gazde, iar de Ia Jiul 
Zamfir, Libardi și Cazan. (P. Țonea- 
coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — A.S.M.D. 
ȘATU MARE (2—t). Localnicii s-au 
impus printr-un joc rapid, iar oaspeții 
prin contraatacuri periculoase și prin- 
tr-o apărare solidă. Primul gol bau 
marcat sătmărenii în min. 26 prin 
Suciu, dar peste cinei minute Zanca 
a egalat. _ Ultimul gol aparține lui 
Noian (min. 72). In min. 35 localnicii 
au ratat o lovitură de la 11 m. A ar
bitrat bine C. Niculescu — București. 
(Z. Rîșnoveanu-coresp.).

Ă.S. CUG1R — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (I—0). Echipa gazdă a luptat 
din răsputeri și a reușit să obțină o 
victorie foarte prețioasă în partida eu 
studenții timișoreni. Golul a... căzut 
în min. 2 (autor: Udroaică), dar me
ciul a fost viu disputat pînă Ia fluierul 
final. Fotbaliștii din Cugir ati jucat 
tot timpul într-un ritm susținut, au 
atacat pe un front larg, creîndu-și nu
meroase ocazii. Timișorenii s-au miș
cat bine în cîmp, în fața porții au fost 
însă deficitari. Arbitrul M. Vasiliu — 
Ploiești — a condus cu scăpări. (M. 
Vîlceanu-coresp.).

C.S.M. REȘIȚA — RECOLTA 
CĂREI (2—2). Fruntașa seriei, Re
colta, a obținut un rezultat de egali
tate în compania unei echipe care de
pune eforturi disperate pentru a pă
răsi zona periculoasă a clasamentului. 
Reșițenii n-au putut depăși formația 
oaspe care a practicat un joc simplu, 
cu pase precise și cu atacuri termi
nate, în majoritatea cazurilor, cu șu
turi la poartă. Primul gol l-au înscris 
fotbaliștii din Cărei în min. 28 prin 
Bohoni. Egalarea a adus-o Kafka, în 
min. 32. In repriza a Il-a primii care 
marchează sînt tot oaspeții (min. 57, 
din nou Bohoni), iar cel de al doilea 
gol al gazdelor îl înscrie Varga, în 
min. 66. în ultimele zece minute 
C.S.M. Reșița atacă mai insistent dar 
nu reușește să-și adjudece victoria. 
(I. Plăvițu-coresp.).

MINERUL LUPENI — VAGONUL 
ARAD (2—0). Medul s-a desfășurat 
pe un teren desfundat, care a influen
țat mult calitatea jocului. Minerul a 
dominat categoric dar n-a putut învinge 
la un scor mai mare datorită apărării 
decise a arădenilor. Punctele au fost 
realizate de Cărare (min. 77) și Dan 
(min. 84). (1. Ciortea-coresp.).

C.S.M. SIBIU — A.S.A. TG. MUREȘ 
(2—1). în prima repriză au fost, mai 
buni mureșenii, care s-au descurcat 
cu ușurință pe terenul alunecos și au 
reușit chiar să înscrie în min. 6 prin 
Gheorghe. Sibienii egalează la un con
traatac în min. 14 prin Comșa. în 
partea a doua a întîlnirii sibienii joacă 
ceva mai bine. Ultimul gol al meciu
lui este înscris de Văcaru (min. 58) 
cu largul concurs al portarului Boroș, 
care a scăpat în poartă mingea șutată 
de la aproximativ 30 m. A arbitrat 
bine N. Stavru — Constanța. (1. Io-
nescu-eoresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — CLUJEANA 
(0—4). Fotbaliștii ceferiști și-au dezi
luzionat suporterii. Ei au practicat un 
joc sub orice critică. Clujenii au fost 
superiori de la început pînă la sfîrșit. 
Realizatorii golurilor: Stanciu (min. 4, 
26 și 89) și Lungu (min. 77). (St. 
Marton-eoresp.).



Știința Timișoara și Farul Constanța vor juca in categoria A
Duminică dimineața, în Parcul copi

lului, s-au disputat „barajele" pentru 
campionatul categoriei A, ediția 1965.

Știința Timișoara, cu o mai mare 
experiență divizionară, avea categoric 
prima șansă de a oîștiga și, deci, de a 
rămîne în „A“, cu atît mai mult, cu 
cît întîlnea o formație — Constructo
rul T.R.C. Suceava — cu un foarte 
redus stagiu în rugbi. Timișorenii, mai 

, buni în ansamblu, s-au impus însă, 
mult mai greu decît era de așteptat : 
fl- j (3—3). Și aceasta datorită faptu
lui că sucevenii au constituit o adevă
rată revelație prin jocul lor curajos, 
deschis. Li se cuvin laude și recoman
darea de a persevera pe acest drum. 
Au marcat: Celea — două lovituri de 
pedeapsă și Trăistaru — încercare 
pentru Știința, respectiv Ursu — două 
lovituri de pedeapsă pentru Construc
torul. A condus bine D. Ionescu.

Al doilea succes l-a obținut Farul 
Constanța, care a întrecut Ancora Ga
lați cu 6—3 (3—3). în felul acesta, 
constânțenii s-au revanșat pentru în- 
frîngerea suferită anul trecut în fața 
aceleiași formații gălățene, înfrângere 
care le-a atras retrogradarea, în timp 

rugbiștii gălățeni au promovat la 
„A“. Și această partidă a fost intere
santă, vădind frumoasele posibilități 
tactice ale XV-ului constănțean, care 
după numai un an revine în prima 
categorie. Constânțenii (deși conduși 
de la început cu 3—0 și privați de 
aportul căpitanului lor Stanciu, elimi
nat) au învins pentru că au știut să 
joace mai organizat și să se impună 
pe înaintare, compartimentul lor forte, 
în schimb, formației gălățene i-au lip
sit calmul și un minimum de organi-

ce

zare. Au marcat : Corangă — lovitură ar fi putut duoe la denaturarea re- 
’ - zultatului. Această decizie nejustă, ca 

« și altele, au enervat jucătorii ambelor 
echipe, care au depășit uneori limita 
sportivității, chiar în fața arbitrului, 
întunecînd f astfel un frumos spectacol 
rugbistio. Nu înțelegem de ce federația 
de specialitate permite ca partide de 
o asemenea importanță să fie conduse 
de arbitri lipsiți de autoritate și com
petență. (D. C.).

de pedeapsă (Ancora) ; Higiret — în
cercare netransformată și Vătafii 
lovitură de pedeapsă (Farul).

Jocul a fost condus de un arbitru 
tînăr, D. Lucescu, care însă a fost de
pășit de importanța partidei. Prin eli
minarea complet nejustificată a lui 
Stanciu, care l-a placat perfect regle
mentar pe un adversar „venind pe el“ 
o dată cu balonul, arbitrul a pus echipa 
constănțeană în inferioritate, ceea ce

Pregătirile echipei naționale
pentru meciul cu Franța

Sîmbătă după-amiază, rugbiștii din 
lotul reprezentativ, care se pregătesc 
pentru jocul de duminică cu Franța, au 
susținut pe stadionul „23 August" un 
i’ltim joc public de verificare, în com
pania a două formații bucureștene — 
Grivița Roșie și Dinamo.

In prima repriză, partener Grivița 
Roșie, lotul a fost depășit, în special 
pe înaintare, fapt reflectat și de scor : 
6—3 pentru grivițeni. La reluare, în- 
tîlnind o echipă (formată în majoritate 
din dinamoviști), cu o mai mică putere 
de luptă, componenții lotului și-au im
pus superioritatea, învingînd finalmente 
comod cu 34—6. Cîteva cuvinte despre 
joc. Din nou subliniem tendința pozi
tivă spre rugbiul în mișcare. Dar, un 
asemenea joc este ineficace dacă nu 
duce și la finalizări. (Ceea ce s-a și

Un nou premiu de 100000 lei 
la Pronoexpres

Duminică s-a încheiat concursul 
special Pronosport nr. 47 (etapa din 
22 noiembrie 1964). La acest concurs 
pe lingă premiile obișnuite în bani 
care se stabilesc pe baza pronosticuri
lor indicate la cele 12 meciuri, se 
atribuie și premii suplimentare în 

obiecte și bani. La premiile suplimen
tare participă buletinele pe care au fost 
însemnate cu „X“ meciurile la care 
s-au marcat cele mai multe goluri: 
meciul III (anulat), meciul I (4 go
luri), meciul V (4 goluri) și meciul 
X (3 goluri).

Participanții care au buletine câș
tigătoare — la premiile obișnuite în 
bani și la premiile suplimentare — 
trebuie sa le depună pînă joi 26 no
iembrie 1964 ora 13,00 în orașele de 

în celelalte 
25 noiembrie

11 autoturisme (cinci pentru câștigă
torii de la cat. A și șase pentru câști
gătorii cu 2 numere).

La această tragere specială o per
formanță deosebită au realizat parti- 
cipanții din regiunea Dobrogea care 
au obținut două din cele cinci auto
turisme : un Moskvici — Lepădatu 
Maria și un Fiat 600 — Petrescu Ște
fan, ambii din Constanța.

Tragerea la sorți pentru desemna
rea cîștigătorilor celor șase autoturis
me Trabant care se acordă pentru 
2 numere va avea loc mîine seară, o 
dată cu tragerea concursului Prono
expres.

întîmplat uneori). Treisferturile au 
mit puține baloane de la înaintare < 
în general, a jucat slab. Mai buni Pre
da, Demian, M. Rusu și Zlătoianu. Ne
concludent au evoluat și jucătorii de la 
deschidere, iar Wusek, pe aripă, ni s-a 
părut a nu fi în largul lui. Considerăm 
că ar trebui făcute echipei reprezenta
tive unele retușări de ultim moment, în 
sensul completării lotului cu grivițenii 
T. Rădulescu, un pilier plin de dina
mism și M. Iliescu, neobosit jucător de 
linia a treia, care au dat deplină satis
facție. De asemenea, dacă ideea cu 
Penciu la deschidere nu surîde antreno
rilor, o soluție ar fi folosirea în acest 
post a lui Wusek, iar pe aripă să fie 
încercat, în orice caz, Dragomir, indicat 
prin forma sa excelentă. Sînt retușuri 
mici, care ar duce însă la întărirea for
ței de joc — capitol acum deficitar — 
a echipei naționale, forță atît de nece
sară în partida cu Franța. De la acest 
joc de antrenament a lipsit căpitanul 
echipei naționale, Viorel Moraru, acci
dentat, a cărui prezență în formație 
pentru meciul cu XV-le francez a de
venit incertă. De asemenea, Țutuianu a 
suferit un accident care-1 face indispo
nibil pe o perioadă mai lungă.. (D. C.).

PRONOEXPRES

i pri- 
care,

reședință regională iar 
localități pînă miercuri 
1964.

Pârtieipanții care sînt 
concursul special găsesc 
prospect.

cîștigători la 
amănunte în

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 48 (ETAPA DIN 29 
NOIEMBRIE 1964).

Programul concursului Pronosport 
nr. 48 (etapa din 29 noiembrie) cu
prinde două meciuri internaționale 
(unul de rugbj și unul de fotbal), pa
tru meciuri din ultima etapă a campio
natului categoriei B din țara noastră 
și șase meciuri din campionatul ita
lian.

Programul oficial al acestui concurs 
este

I
II 

I HI 
i IV 
- V

VI
VII 

VIII 
IX
X

XI
XII

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 47 din 18 noiembrie 1964. Catego
ria I 1 variantă a 100.000 lei; Catego
ria a Il-a 4 variante a 17.803 lei; Ca
tegoria a III-a 43,5 variante a 1.763 
lei; Categoria a IV-a 271,4 variante a 
363 lei; Categoria a V-a 1.158,2 va
riante a 85 lei; Categoria a Vi-a 
4.744,1 variante a 28 lei.

Report categoria I: 27.841 lei.
Premiul de categoria I în valoare 

de 100.000 lei a revenit participantului 
Ziegler Laszlo din 
Rubrică redactată

următorul:
R. P. Romînă — Franța (rugbi) 
R. P. Bulgaria — U.R.S.S.
Unirea Rm. V. — Siderurgistul 
C.F.R. Pașcani — Met. Tîrgeviște 
Știința Timișoara — Ind. sîrmei 
Recolta Cărei — Minerul Lupeni 
Catania — Varese 
Foggia — Milan 
Juventus — Lazio 
Mantova — Bologna 
Roma — Genoa 
Sampdoria — Torino

ABONAȚI-VA LA PRONOEXPRES^ W 
Și LOTO-CENTRAL PE LUNA DE- $ U 

CEMBRIE

s-au prezentat bine pregătiți 
la ff

44

Cei 140 de tineri 
îndeplinit condițiile 
întrecerile finale din acest an, s-au 
prezentat deosebit de bine pregătiți, 
atît din punct de vedere tehnic, cît și 
al condiției fizice. Referindu-se la în
treceri, Ion Crisnic — unul din an
trenorii lotului republican — a apre
ciat în termeni elogioși combativita
tea tinerilor luptători, dirzenia cu care 
și-au apărat șansele și, în special, bo
gatul bagaj de cunoștințe tehnice. 
Multi dintre participant! au folosit 
subtilități tehnice văzute numai la 
marile concursuri. La rîndu-i, secre
tarul general al federației de lupte tov. 
Gh. Iacobini, s-a declarat mulțumit 
de comportarea concurențitor la a- 
ceastă ediție a campionatului. „Am 
asistat la întreceri rar întâlnite pe sal
telele de lupte din țara noastră" a 
conchis tov. Gh. Iacobini.

Intr-adevăr, atît juniorii din Bucu
rești, câștigători la 6 categorii de greu
tate, cît și cei din provincie, au de
monstrat la Sibiu, că medaliații noștri 
olimpici și 
au urmași 
tre aceștia 
(Tîrgov-iște), dublu campion republi
can — a cîștigat și tricoul de Ia 
„libere" — V. Șulea (Brașov), Al. 
Zilieri (Satu Mare), V. Moraru (Brăi
la), Gh. Vaida (Tg. Mureș), I. Macai 
(Marghita), L. Chelal (A-ledgidia), 
G. Szekely (Odorhei), V. Brîncovea
nu (Timișoara), Gh. Gheorghe și O. 
Tache (București).

Numărul mare al întâlnirilor termi
nate înainte de epuizarea timpului de 
luptă prin tuș, reliefează elocvent, că 
juniorii stăpînesc cele mai eficace 
procedee tehnice, condiție primordială 
pentru marile concursuri.

Trebuie să mai adăugăm un alt 
fapt remarcabil: chiar și întâlnirile 
terminate prin victorii la puncte, au 
fost realizate după folosirea a nume
roase procedee tehnice.

luptători, care au 
de participare la

mondiali' de la „clasice", 
demni de încredere. Prin
se numără C. Pătrașcu

La buna desfășurare a întrecerilor, 
au contribuit organizarea și în mare 
măsură arbitrajele, care, cu puține 
excepții, au fost corespunzătoare.

Iată primii trei clasați la cele 10 
categorii de greutate: ctg. 49 kg: 
1. C. PĂTRAȘCU (Metalul Tîrgo- 
viște), 2. P. Teotoc (Viitorul Buc.), 
3. V. Șutea (Steagul roșu Brașov) ; 
ctg. 52 kg: 1. I. VRABIE (Carpați 
Sinaia), 2. C. Ciubota.ru (Rapid Buc.), 
3. M. Tolea (Constructorul Hune
doara) ; ctg. 55 kg: 1. GH. CLOȚ 
(Metalul Buc.), 2. I. Naghi (Mureșul 
Tg. Mureș), 3. V. Brîncoveanu (C.F.R. 
Timișoara) ; ctg. 59 kg: 1. M. BA
CIU (Rapid Buc.), 2. V. Moraru (Pro
gresul Brăila), 3. D. Stîngaciu (Stea
gul roșu Brasov); ctg. 63 kg: 1. I. 
ENACHE (Rapid Buc.), 2. D. Sava 
(C.S.O. Reșița), 3. M. Ciacîru (C.F.R. 
Timișoara); ctg. 68 kg: 1. GH. P. 
GHEORGHE (Metalul București), 2. 
G. Szekely (Lemnarul Odorhei), 3. I. 
Macai (Constructorul Marghita) ; ctg. 
73 kg: 1. AL. FEKETE (Mureșul Tg. 
Mureș), 2. M. Butnaru (Progresul 
Buc.), 3. L. Nicolescu (Carpati Si
naia) ; ctg. 79 kg: 1. T. BUGARIU 
(C.F.R. Timișoara), 2. T. Cohanciuc 
(Dinamo Buc.), 3. V. Soare (Prahova 
Ploiești); otg. 85 kg: 1. C. PENCIU 
(Viitorul Buc.), 2. S. Sabo (Unio 
Satu Mare), 3. Gh. Vaida (Mureșul 
Tg. Mureș) ; ctg. grea : 1. O. TACHE 
(Rapid Buc.), 2. N. Boca (Unio Satu 
Mare), 3. T. Burza (Progresul Deva).

Pe regiuni, primele trei locuri au 
fost ocupate de: 1. Oraș București 
56 p, 2. Reg. Mureș Autonomă Ma
ghiară 28 p, 3. Reg. Ploiești 23 p.

COSTIN CHIR1AC

HALTERE
STEAUA—RAPID 5-2

In campionatul categoriei A al ora
șului București s-a desfășurat cea mai 
importantă întîlnire : Steaua—Rapid. 
După cum era de așteptat, victoria a 
revenit echipei Steaua cu 5—2. Rezul
tatele înregistrate au fost cu mult mai 
bune decît în alte concursuri.

Progrese simțitoare au făcut cîțiva 
halterofili tineri. Z. Fiat (cat. cocoș) 
cu 290 kg (87,5-4-87,5+115) — a obți
nut norma de maestru al sportului, iar 
performanța depășește cu 20 kg cel mai 
bun rezultat al său. Mihai Grigore a 
totalizat la „ușoară" 297,5 kg (87,5+ 
90+120) cu 12 kg mai mult decît ri
dicase pînă acum, iar mijlociul Cristea 
Marin a totalizat 360 kg (110+107,5+ 
142,5), cu 10 kg peste recordul său per
sonal. Considerăm însă că Steaua tre
buia să prezinte concurenți la toate 
categoriile (și la pană și grea), deoarece 
meciul a constituit un bun prilej de 
verificare a halterofililor înaintea cam-

pionatului pe echipe. Iată învingătorii : 
Z. Fiat (Steaua) 290 kg, C. Istrate (Ra
pid) 250 kg, Valeria Grigore (S) 297,5 
kg. Ni(ă Pană (S) 305 kg, Cristea Marin 
(S) 360 kg, D. Dolofan (S) 335 kg, G 
Tofan (R) 305 kg

In categoria B, a campionatului oră
șenesc, Grivița Roșie a dispus de Com
binatul Poligrafic cu 4—3. Victoriile 
au fost realizate de Costea, Visnovici, 
lordache și Opriș (Grivița Roșie), res
pectiv Cernăianu, Gabor și Gossler.

De la I. E. B. S.
• Pentru întîlnirea de fotbal DINA

MO BUCUREȘTI-INTERNAZIONA- 
LE MILANO din 3.XII de pe stadio
nul „23 August", cota de bilete pentru 
public s-a pus în vînzare la casele 
speciale din str. Ion Vidu și de la 
stadioanele Republicii și Dinamo, care 
funcționează între orele 9 și 20, fără 
întrerupere.

Difuzorii de bilete pentru competi
țiile sportive și asociațiile care au con
tracte se vor adresa pentru bilete la 
serv, manif. sportive I.E.B.S. str. V. 
Conta nr. 16.

• Săptămîna aceasta patinoarul ar
tificial din parcul „23 August" este 
deschis pentru patinai public sîm- 
bătă, orele 17—19 și duminică orele 
10—13 și 15—17. Se închiriază ghete 
cu patine.

• La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează un curs de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri. în limita locu
rilor disponibile, se fac la bazin.

Are gust plăcut, caracteristic 
tului din care se prepară, este 
ni tor și reconfortant.

La alegere, se poate consuma 
tar de vișine, caise, piersici, pere, 
prune și gutui.

Consumați nectarul

In luna decembrie au loc cinci con
cursuri Pronoexpres și patru trageri 
la Loto-Central. Pentru a vă asigura ■ 
participarea cu regularitate la aceste y 
concursuri și trageri, abonati-vă din\ Q 
timp la Pronoexpres și Lotd-Central. ‘ 
Abonamentele la Pronoexpres se potjr^ 
face pînă la 1 decembrie a.c. iar lac'-' 
Loto-Central pînă la 3 decembrie a. c. G 
TRAGEREA LA SORȚI A AUTOTU-^® 
RISMELOR PENTRU 2 NUMERE.^

La- tragerea specială Loto-Central ( < 
din 13 noiembrie a.c. au fost atribuitei Q

• CEDAR OCEDAR CEDAR CEDAR

Tg. Mureș, 
de Loto-Pronosport

calității sala na* 
gustoase, poate Ii 
ca orice brinză

de fructe!

a

AROMA SI GUST PLĂCUT
CEDAR ® CEDAR ® CEDAR ® CEDAR

Un produs fabricai 
din lapte integral de 
vacă pasteurizat. Cu 
un procent ridicat de 
grăsime și un pro
cent scăzut de urni* 
dilate.

Datorită 
tritive și 
consumat __ ______
superioară, la diferite pre
parate calinare și la ape
ritive.

Ciubota.ru
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De la Colegiul Central de Arbitri: La Reșița: concurs

PRECIZĂRI LA NOILE REGULI DE JOC cu 100 participant!
Redăm în rîndurile de mai jos textul 

noilor reguli de joc adoptate de Con
gresul Federației Internaționale de 
Volei, ținut la Tokio, cu prilejul Jocu
rilor Olimpice, precum și unele preci
zări privind interpretarea acestor re
guli. Ele completează textul notei apărute * - - - . -
ziua

In , „
in vigoare, pentru toate categoriile de 
competiții, la data de 5 decembrie 1964. 
Interpretările sînt unice și obligatorii 
pînă la noi dispoziții.

CAPITOLUL IT, REGULA I, ARTI
COLUL 6: „TEMPERATURA" (AR
TICOL NOU). Pentru desfășurarea 
jocului este necesar ca temperatura 
minimă înconjurătoare, în aer liber 
sau în sală, să fie de cel puțin 10°C.

CAPITOLUL TI, REGULA IV, AR
TICOLUL 4: „SANCȚIUNI" (SE MO
DIFICA ASTFEL) : I. — Pentru o 
greșeală ușoară, de exemplu, discuții 
cu adversarul, cu publicul sau cu ofi
cialii, strigăte pe teren, întîrzierea in
tenționată a jocului, se dă observație. 
In caz de recidivă, jucătorul primește 
avertisment personal, înscris pe foaia 
tie arbitraj și echipa sa pierde servi
ciul sau echioa adversă cîstigă un 
punct. 2. — Pentru o greșeală gravă 
se dă avertisment consemnat în foaia 
de arbitraj. Acest avertisment atrage 
î-n mod automat pierderea serviciului 
sau ciștigarea unui punct de către 
echipa adversă. în caz de recidivă 
personală arbitrul poate elimina ju ă- 
torul pentru setul în curs sau pentru 
tot jocul. Arbitrul principal trebuie să 
elimine fără avertisment prealabil 
orice jucător care adresează injurii 
arbitrilor, adversarului sau publicului.

în ziarul „Sportul popular" din 
de 22 octombrie 1964.
țara noastră, noile reguli intră

Iată o fază din categoria acelora tn care, deși mîinile blocajului au intrat 
peste fileu in terenul advers, arbitrul — conjorm noilor reguli — nu va mai 
interveni și jocul își va urma cursulinterveni și Foto : P. Romoșan

blocaj ce a atins mingea 
să o rejoace executînd o

și 3 recorduri
Zilele trecute, înotătorii reșițeni re

prezentând asociațiile sportive Olimpia 
și S.S.E. s-au întrecut la 30 de probe, 
înregistrînd eu acest prilej o serie de 
rezultate remarcabile printre care și 
trei recorduri republicane pentru bazi
ne scurte.

Astfel, Iosif Mărgeaua. a realizat 32.6 
la 50 m spate, Anca Andrei 36.8 la 
50 m fluture, iar Zeno Giurasa 2:36,4 
la 200 m mixt. Performanțele lui Măr- 
geanu și A.ndrei reprezintă recorduri 
de copii, iar a lui Giurasa record de 
juniori categoria 
sînt și rezultatele 
Hohoiu (3:06,0 la 
Mezinca (1:24,5
Doru Curuță (34,7 la 50 m bras).

Cu acest prileșj au concurat pentru 
prima oară copiii selecționați din cursul 
de inițiere, rernareîndu-se în mod deo
sebit Renata Linția (8 ani) și Adriana 
Haidu (11 ani). Timpii realizați pe 

I distanța de 25 m spate: Haidu 23,0 
j și Linția 26,0.

A. RUDEANIJ - coresp.

a II-a. Remarcabile 
obținute de Cristina 
200 m mixt), Dorina 
la 100 m mixt) și

CAPITOLUL IV, REGULA XVII, 
ARTICOLUL 4 : ...BLOCAJUL" (SE 
MODIFICA ASTFEL) : a) blocajul este 
acțiunea care constă în încercarea de 
a opri atacul advers DUPĂ trimiterea 
mingii de către adversar cu ajutorul 
unei părți a corpului de deasupra cen
turii. El poate fi executat de către 
toți jucătorii din linia I. Orice jucător 
va fi coasiderat ca efectuînd sau ca 
avînd intenția de a efectua blocaj dacă 
ridică unul sau ambele brațe deasupra 
marginii superioare a fîleului în ime
diata lui apropiere. Orice blocaj va fi 
considerat ca atare dacă mingea a 
fost atinsa efectiv de unul sau mai 
multi jucători participant Ia blocaj.
b) Un jucător, 
blocaj 
atinsă, 
pentru 
totuși, 
nu va 
o minge plasată în mod intenționat.
c) Dacă mingea atinge unul sau mai 
multi jucători care efectuează bloca
jul se va considera o singură lovitură, 
chiar dacă lovitura nu a fost efectuată 
simultan de jucătorii participant! la 
blocaj, d) Este interzis jucătorilor din 
linia a ILa să vină la fileu pentru a 
efectua blocajul, dar ei pot juca min
gea indiferent la ce distanță se găsesc 
față de jucătorii, care au efectuat blo
cajul. e) Trecerea mîinilor pe deasupra- 
fîleului de către unul sau mai mulțl 
jucători este permisă. Cu toate acestea, 
jucătorii care efectuează blocajul nu 
trebuie să atingă mingea în terenul 
advers înainte ca să fi fost efectu.it 
atacul advers LA „COMENTARII", 
SE FAC URMĂTOARELE PRECI
ZĂRI : Desprinderea de la pămînt fără 
ca mîinile jucătorului să ajungă peste 
nivelul superior al plasei nu se con
sideră blocaj. Mingea poate fi reluată 
din blocaj indiferent de înălțimea la 
care a fost lovită. Jucătorul care a par-

care efectuează un 
în cursul căruia mingea este 
are dreptul să joace mingea 

a doua oară. Tn acest ultim caz, 
cea de a doua lovire a mingii 
putea fi o lovitură de atac sau

ticipat la un 
nu are voie 
lovitură de atac puternică sau liftată, 
nici să o plaseze în mod intenționat, 
dar are voie să o trimită peste fileu sub 
orice altă formă regulamentară sau să 
o ridice unui alt jucător din linia I, 
inclusiv unui jucător care a participat 
la blocaj, pentru ea acesta să execute . jului, atingerea mingii în terenul ad- 
o lovitură de atac. In condițiile actualei 
enunțări a regulii, noțiunile de blocaj 
pasiv, blocaj comun, dub'ă în blocaj și 
distanța de un 
care efectuează 
labilitatea.

mai jos de banda superioară, între ex
tremitatea acesteia și stîlp, chiar fără 
a atinge ancorajul, nu este valabilă.

CAPITOLUL IV, REGULA XIX: 
„TRECEREA MÎINILOR PESTE FI
LEU" (SE MODIFICA ASTFEL) : 
Art. 1 — In timpul efectuării bloca-

metru față de jucătorii 
blocajul își pierd va-

IV. REGULA XVIII, 
(SE MODIFICA AST-

ATLET! 5 M i

„Cupa Gloria,, la marș
mărșăluitorii din 
la tradiționala 

Gloria". Au luat

CAPITOLUL 
ARTICOLUL 2 
FEL) : O minge care trece, chiar nu
mai în parte, pe deasupra benzilor ver
ticale ale fîleului se consideră bună. 
O minge trecînd complet prin afara 
benzilor verticale nu poate fi jucată 
dacă se găsește în terenul advers. LA 
„COMENTARII" SE FAC URMĂTOA
RELE PRECIZĂRI: O minge care trece 
complet prin afara benzilor verticale 
ale fîleului poate fi reluată pentru a fi 
readusă în terenul propriu de unul din
tre coechipierii jucătorului care a ex
pediat-o prin afara benzilor verticale, 
dar numai dacă mingea a fost trimisă 
prin afara benzilor din prima lovitură 
și dacă se găsește în afara terenului 
advers Mingea trebuie readusă în ju
mătatea proprie de teren numai prin 
afara benzilor verticale, O minge rea
dusă în teren printre benzile verticale, 
se va penaliza cu pierderea serviciului 
sau a unui punct. Mingea din ser
viciu care trece prin afara benzilor 
verticale nu trebuie jucată de echipa 
adversă, întrucît este o minge neregu
lamentară care trebuie sancționată de 
arbitru. Jucătorul din echipa adversă 
care împiedică (obstrucție) reluarea 
mingii de către jucătorul echipei, care 
a expediat-o prin afara benzilor verti
cale din prima lovitură, se penalizează 
cu pierderea 
punct. Mingea

vers prin trecerea mîinilor peste fileu 
înainte ca atacul advers să fi fost efec
tuat constituie o greșeală. Art. 2 — 
Trecerea mîinitor pe deasupra fîleului 
după efectuarea loviturii de atac ad
verse este permisă. LA „COMENTA
RII" SE FAC URMĂTOARELE PRE
CIZĂRI : Textul regulii trebuie înțeles 
în sensul că jucătorii care participă la 
blocaj nu trebuie să intre în contact 
cu mingea deasupra terenului advers 
înainte ca un jucător din echipa ad
versă să fi lovit mingea pentru a o 
trece peste fileu ; atingerea mingii de 
către blocaj într-o acțiune de pregătire 
a atacului constituie o greșeală și va 
fi sancționată. Blocarea mingii sub 
nivelul benzii superioare a fîleului 
(capacul), după atingerea mingii de 
către un jucător din echipa adversă, 
nu constituie o greșea'ă. Bineînțeles. în 
orice situație, atingerea fileului con
stituie o greșeală. Lovitura de atac 
executată de către un coechipier la o 
minge ridicată în terenul advers nu 
este permisă.

★

Duminică dimineața 
Capitală au concurat 
cursă dotată cu „Cupa 
startul peste 60 de atleți care s-au în
trecut în trei probe. O mențiune me
rită organizatorii și asociația sportivă 
„Trapezul" (Circul de stat) pentru 
condițiile asigurate întrecerii. Această 
frumoasă acțiune nu a găsit însă ecoul 
la o serie de mărșăluitori de la Steaua 
și S.S.E. I, absenți la întrecere. De 
asemenea, nu a luat parte nici Ilie 
Popa care, după înapoierea de la To
kio, nu a participat la nici o compe
tiție. Iată rezultatele tehnice:

Juniori /. 5 km: 1. I. Constantin 
(Dinamo), ’ 2. N. Rînceanu (Grivița 
roșie), 3. N. Breaza (Metalul), 4. C. 
Cornel (Olimpia), 5. Alex. Baciu (Di
namo). Echipe: 1. Olimpia 12 p, 2. 
Dinamo 19 p. Juniori II, 3 km: 1. S. 
Odobasian (Olimpia). 2. I. Btidtileae 
(Viitorul), 3. C. Tulic (Olimpia), 4.

V. Biban (Dinamo). 5. E. Odgon (O- 
limpia). Echipe: I. Olimpia 9 p. 2—3. 
Viitorul și Dinamo cîte 19 p. Seniori, 
10 km: 1. L. Karaiosifogiu (Dinamo). 
2. V. Such (Steaua), 3. 1. Bogdan 
(Metalul). 4. V. Furnică (Dinamo), 5.
1. Urse (ĂAetaiul), 6. D. Chiose (i’TT). 
7. N. Brînzan (Metalul), 8. I. Șchiopa 
(Dinamo). Ejchipe: I. Dinamo 11
2. Metalul 12 p. 3. P.T.T. 23 p.

„Cupa Gloria" a revenit formației 
limpia.

★

P.

O-

9. 
un 
în 

împrejurimile stadionului Timpuri Noi, 
din Calea Dudești (Piața Vitan). A- 
dunarea concurtnților se va face In 
fața stadionului.

Duminică, eu începere de la ora 
clubul sportiv Olimpia va organiza 
circuit de marș care se va disputa

N1COLAE D. NICOLAE-coresp.

MAI fSIt NfCKÂR CAMPfflNATBL Bl CICLOCROS1

serviciului sau a unui 
care depășește fileul

Colegiul central de arbitri recoman
dă colegiilor locale de arbitri organi
zarea imediată a unor ședințe teoretice 
de prelucrare a noilor reguli de joc, 
urmate de antrenamente practice ale 
arbitrilor.

Pentru lămurirea în continuare a 
problemelor privind interpretarea regu
lilor de joc, colegiile locale de arbitri 
se pot adresa colegiului central cu în
trebări și propuneri de interpretare.

COLEGIUL CENTRAL DE ARBITRI

Duminică dimineață am asistat la 
desfășurarea finalei celui de al 34-Fea 
campionat naționaL de ciclocros. Pe 
tabloul î...... &---- —
tiții s-a mai adăugat un nume, cel al 
lui Gli. ~ ' 
sportiv 
versată,

ÎN CATEGORIA A SERIA A II-A
Semănătoarea București — C.S.M. 

Cluj (M) 3—0 (9. 6. 5). Bucureștenii 
au învins fără dificultate un adversar 
sensibil inferior celor din etapele an
terioare și care a practicat în genere 
uri ioc destinat. Independent însă de 
replica timidă dată de oaspeți, Se
mănătoarea, printr-o activitate mai 
atentă și ceva mai bine orientată în 
atac și la dubla], a lăsat impresia 
unei oarecare reveniri și în orice caz 
a vădit ambiția de a se reabilita în 
fața publicului de-acasă. Și, în parte, 
a izbutit. Ii rămine... să completeze.

De fa învingători s-au remarcat 
Popeseu, Băcăuaau și Gani. Din 
echipa clujeană, de la care așteptam 
mai mult și ai cărei jucători, cu toata 
comportarea slabă de duminică, mani
festă certe resurse de progres, au re
ținut atenția Ștefan — în special — 
și R. Pop. Corect arbitrajul: M. Al- 
buț și D. Medianu.

Turzii — Știința Pe-

C. FAUR

Ind. sirmei C. ____ ____ „ . _
troșeni (M) 3—0 (7, 12, 5). Joc de 
bun nivel tehnic, îndeosebi în pri
mele două seturi. S-au evidențiat 
Vălean.u, Pășcanu și Țeuțsch de la 
gazde, Chibu și Cojocaru de la oas
peți. (P. ȚONE-coresp.).

Metalul Pitești — Electroputere Cra
iova (M) 3—1 (8,................ *
Meci de valoare 
mai aplaudați au 
Vidone și Vasile 
nescu. Botosanu 
MIHALACHE și 
pondenți).

înainte Timișoara — Știința Brașov 
(M) 3—1 
rie dară, 
și-au ingreun-at-o prin exagerata re
laxare după primele două seturi cîș- 
figate cu dificultate, cum o arată și 
scorurile. (EM. GROZESCU-coresp.).

îl. 14—16, 6). 
ridicată în care cei 
fost piteștenii D:ncă, 
și craiovenii- Mări
și 
I.

Crețu. (ELENA
UDRESCU-cores-

(10, 15, 9—15, 13). Victo- 
a cărei obținere studenții

Sanitarul Tg. Mures — Penicilina 
Iași (F) 1—3 (15—11, 13—15, 16— 
18, 14—16!!!). leșencele au meritat 
victoria. Atacul Sanitarului nu s-a mo
bilizat în momentele decisive, echipa 
locală scăzlnd ritmul în finalul fie
cărui set Cele mai bune de pe teren 
— Chirițescu, Căunei, Tatomir (Pe
nicilina)', 
Sanitarul.

Voluta 
(F) 3—0 
Corvin ul 
toare evidențiate: Turca și Kondo- 
rossi de la Voința, Pop și Silaghi de 
Ia învinse. (B. SEBOK-coresp.).

Progresul Tîrgoviste — FI. roșie 
București (F) 3—2 (11, 10, 13—15, 
H—15, 8). Succes datorat pregătirii 
superioare din toate punctele de ve
dere, dar în mod deosebit celei morale 
și de voință. (GH. APOSTOLESCU 
și C. AVERCHE-corespondenți),

Niculescti și Molnar
(I. PAUȘ-coresp.). 

M. Ciuc — Corvznul
(6, 7. 12). In setul 

a condus cu 12—6 1

de. la

Deva 
ultim 
Jucă-

învingătorilor acestei compe-

Radu, tînăr rutier din clubul 
Steaua. Victoria, deși contro- 

_____ _ a fost muncită, meritată. Dar 
nu despre acest lucru am vrea să dis
cutăm în rîndurile care urmează, ci 
despre un alt aspect care ni se pare 
mai important în momentul de față.

Ciclocrosul, după cum se știe, are la 
noi — ca și în alte țări — tradiție. El 
se practică de obicei în anotimpurile 
cînd rulajul pe șosele este mai dificil 
(primăvara și toamna). Cu ani în 
urmă el era socotit o „punte de tre
cere" între două sezoane, înțelegîndu-se 
prin aceasta faptul că ciclocrosul ofe
rea cicliștilor posibilitatea de a-și pre
lungi activitatea toamna și de a o re
începe primăvara mai devreme, intre 
timp insă, sportul a evoluat. Iarna nu 
mai constituie un impediment în calea 
continuării pregătirii. Cicliștii, de pil
dă, rujează în lunile de iarnă mii de 
kilometri (la „Cursa Păcii", care se 
desfășoară în luna mai, participanții 
se prezintă cu aproape 10 ('<‘0 km la 
activ) oricît de scăzută ar fi tempera
tura. Din aces-t punct de vedere, este 
clar, ciclocrosul nu mai reprezintă un 
ajutor în pregătire. Am putea spune 
chiar că el a devenit anacronic, o frînă 
pentru cicliștii avansați care se pregă
tesc să abordeze marile competiții ale 
sezonului. O dovedește și faptul eă 
duminică, de exemplu, cei 19 alergă
tori prezențf la startul categoriei se
niori au parcurs 15 km, în timp ce la 
un antrenament pe șosea ar fi putut 
efectua o distanță de 4—5 ori mai 
mare. In plus, ciclocrosiri poale da loc 
la accidente și (teci la scoaterea oame-

nilor din pregătire. Cum nu mai există 
„sezonul mort* (iarna, ca perioadă de 
stagnare a activității) este clar că x- 
cest lucru ar avea repercusiuni asupra 
performanțelor din anul următor. Opi
năm deci, pentru scoaterea campiona
tului de ciclocros al seniorilor din ca
lendarul competițional, deoarece el nu 
reprezintă in momentul de față nici din 
punct de vedere tehnic și nici organi
zatoric un adevărat campionat. Clubul 
sportiv Dinamo a avut de exemplu 
doar un singur reprezentant ia seniori, 
asociații și cluburi sportive cu secții 
puternice (îndeosebi cele din provin
cie) au lipsit, făcînd ca întrecerea fi
nală să se bucure doar de participarea 
unui număr restrins de concurenți: Este 
și acesta un fapt care demonstrează 
că ciclocrosul a ieșit din preocupările 
sportivilor și antrenorilor. Și nu nu
mai din anul acesta.

Ceea ce propunem federației de spe
cialitate este deci renunțarea la cam
pionatul pentru seniori (el poate fi în
locuit eventual cu un concurs republi
can pentru alergătorii care doresc să 
participe Ia întrecerile de ciclocros) și 
menținerea întrecerilor de ciclocros la 
nivel de mase, prin competiții organi
zate la categoria biciclete de turism în 
cadrul asociațiilor sportive, pe orașe și 
— eventual — raioane. Ciclocrosul va 
deveni, în acest fel, „poarta de in
trare" a tineretului în practicarea ci
clismului. Viața impune modificarea , 
unor stări de lucruri și noi avem da-ri 
toria să mergem în pas cir ea.
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5 zile pină la intîlnirea de rugbi Rominia—Franța 99Pentru a cîștiga la Mexico,
Rugbiștii francezi își definitivează pregătirile

în vederea meciului de lu București
Africa trebuie să se organizeze4

PARIS (Agerpres). Jucătorii selec
ționați în echipa de rugbi a Franței, 
care se pregătesc în vederea apropia
tului meci cu reprezentativa Romîniei, 
au participat duminică la jocuri de 
campionat, cei mai mulți dintre ei 
comportîndu-se bine. Dintre compo- 
nenții naționalei franceze Lira și 
Capdouze au fost accidentați, primul 
mai grav (clacaj), iar Capdouze s-a 
lovit la genunchi.

lată constatările făcute de corespon
denții ziarului „L’EQUIPE", asupra 
felului cum au jucat duminică cei 15 
rugbiști francezi care vor evolua la 
29 noiembrie la București.

Dedieu: a fost pînă acum nesigur, 
dar de data aceasta s-a impus. Lovi
tura sa de picior a asigurat victoria 
echipei sale și el nu a ratat nici o 
minge.

Darrouy; nu a primit decît foarte 
puține mingi și deci jocul său nu poate 
fi judecat.

Pique: a făcut o partidă foarte bună. 
A marcat două eseuri.

Capdouze: a debutat printr-o lovi
tură de picior căzută, a marcat apoi 
o încercare, după care s-a rănit la 
genunchi și a trecut în continuare 
fundaș.

Gachassin: a marcat o lovitură de 
picior căzută, în minutul 10. Nu a avut 
însă reușita sa obișnuită. A jucat mij
locaș la deschidere și a avut numeroase 
ezitări, care au pus în pericol echipa 
sa.

Frații Camberabero: amîndoi într-o 
formă bună, au prestat un joc ofensiv 
de calitate, iar Guy a fost de-a dreptul 
senzațional.

Crauste : a jucat foarte bine. A avut 
numeroase șarje hotărîtoare.

Herrero: a fost remarcabil 
lungul întregului meci și este autorul 
•mei încercări splendide.

Lira: a suferit un clacaj la piciorul 
drept într-o acțiune ofensivă în mi
nutul 52 de joc, după care a trebuit 
să părăsească terenul.

a de-a

Campionatele europene de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

pletâ — în meciurile cu 
noi, din 1936. Victoria cu 
5—2 constituie un suc
ces clar, pe deplin meri
tat, mult aplaudat de
public. Trebuie să vă
spun că în timpul desfă
șurării partidei s-a format 
ad-hoc o galerie locală 

compusă din francezi, 
suedezi, belgieni etc. 
care au susținut puternic 
echipa noastră. Primul 
care, după mari emoții 
ne-a adus și o profundă 
satisfacție, a fost Dorin 
Giurgiucă, care l-a învins 
pe Pignitzki 
(—17, 11, 16). 
meci greu, în 
giucă a smuls 
pă punct. El a 
mult, a reușit _ ____
topspinuri. încurajat și 
de succesul lui Dorin, 
Reti intră în joc cu un 
moral ridicat și termină 
jocul cu Berczik în 35 de 
minute. Reti a jucat mult 
pe contraatac, a apărat 
calm, cu siguranță, sco- 
țîndu-1 din mînă pe Berczik. Reti 
Berczik. 2—0 (19, 16).

Al treilea meci a pus față în față 
Badu Negulescu și Rozsas. Negu
lescu â început oarecum timorat și a 
pierdut primele mingi. Treptat-treptaf 
însă își revine, pune stăpînire pe joc 
și cîștigă cu 2—0 (16, 18). El a făcut 
un joc de mișcare, punctat deseori 
de atacuri fulgerătoare. Negulescu a 
folosit alternativ servicii lungi și 
scurte.

Meciul al patrulea s-a anunțat foar
te greu. In fața lui Berczik, Giurgiucă 
intră decis să facă un joc mare, ceea 
ce i-a și reușit. Deși pierde primul set, 
Giurgipcă nu se descurajează și în se
turile următoare, jucînd la adevărata 
lui valoare, mobilizîndu-se la maxi
mum, preia inițiativa. Prin lovituri pu
ternice de rever, cu efect, prin mingi 
plasate, Giurgiucă obține o meritată 
victorie cu 2—1 (—13, 20, 15).

în meciul cu Pignitzki, Negulescu 
se concentrează însă insuficient. El dă 
multe mingi înalte și pierde. Pignit
zki —- Negulescu 2—1 (17, —12, 16). 
In partida următoare, Rozsas l-a între
cut pe Reti cu 2—0 (16, 19). în al 
șaptelea meci, Negulescu — Berczik, 
sportivul romîn a cîștigat detașat cu 
2-.—0 (12, 19). Negulescu a acționat 
mai calm, a luptat cu hotărîre.

După meciul cu R.P. Ungară, spor
tivii noștri au fost felicitați de fostul 
campion mondial Victor Barna și de 
Ferenc Sido. Acesta din urmă ne-a 
declarat : „Firește că îmi pare rău, 
dar ați fost mai buni ca noi. Echipa 
dv. a jucat la un înalt nivel și nu pu
tea pierde. Vă felicit pentru jocul dv. 
clar, frumos și îndrăzneț".

Formația noastră feminină nu a avut 
dificultăți cu echipa R.P. Polone, la 
care a cîștigat cu 3—0: Maria Alexan
dru — Noworyta 2—0 (19, 10), Ella 
Constantinescu — Szmid 2—0 (14, 14), 
Alexandru, Constantinescu — Nowory
ta Szmid 2—0 (19, 13).

in cel de al doilea meci masculin 
susținut luni, Suedia a întrecut repre
zentativa R.P. Romîne cu 5—3: Alser
— Reti 2—0 (14, 20), Oden — Giur
giucă 0—-2 (—19, —12), Johansson — 
Negulescu 2—1 (19. —14, 14), Alser
— Giurgiucă 2—0 (14, 15), lohansson
— Reti 2—0 (6, 9), Oden — Negulescu ! 
0—2 (—17, —10), Johansson — Giur-

cu 2—1 
A fost un 
care Giur- 
punct du- 
atacat mai 
mai multe

i

\jeune afrique

un meci 
grămadă

o sarcină

foarte 
cît și

foarte

Dauga: a fost excelent la tușă, ca 
și în jocul deschis.

Spanghero: totdeauna în fruntea jocu
lui, și-a sprijinit foarte bine grămada.

Gruarin: a jucat 
tare. Prezent atît în 
în jocul deschis.

Menthiler: a avut
grea deoarece grămada din care face 
parte a fost dominată. S-a prezentat 
într-o condiție fizică buna.

Berejnoi: a fost unul dintre jucătorii 
cei mai evidențiați din echipa sa, cu 
o pregătire fizică foarte bună.

Săptămînalul tunisian „JEUNE 
AFRIQUE" a publicat un articol 
consacrat problemelor dezvoltării 
sportului pe continentul african, în 
lumina rezultatelor obținute la 
Olimpiada de la Tokio. Prezentăm 
cîteva pasaje din acest articol :

acolo numărul de medalii olimpice cu 
cerite în acest an. Se poate realiza u> 
mare progres în patru ani, dar se ț 
poate pierde timpul. A te pregăti îi 
vederea viitoarelor Jocuri înseamnă 
înainte de toate, a te organiza.

Africa este chemată să adopte , 
politică sportivă care să țină seam, 
de diferitele experiențe. Singura s. 
șansă de a remonta repede handicaps 
este de a profita de experiența altora 
Trebuie, de aceea, ca problema spor 
tivă să fie tratată cu competență, in 
ceplnd de la nivelul școlilor. Succese! 
olimpice ale Africii în anii 1968 ș 
1972 se pregătesc de pe acum ii 
curțile școlilor. O elită, oricît de stră 
lucită ar fi, rămlne întotdeauna fragili 
și efemeră dacă nu este susținută ș 
alimentată cu regularitate de mase 'rm 
Franța a demonstrat acest lucru, ere 
zînd în miracolul lui Michel Jazy și i 
lui Alain Gottvalles. Presa francezi 
scrie: „Ar fi trebuit să avem tre 
Gottvalles și trei Michel Jazy...“

Dacă Tunisia ar fi avut la Tokio tre 
Gamoudi, ea ar fi fost reprezentata 
bine și în proba de 1500 m. și la ma 
raion și nu ar fi fost imobilizată dii 
cama rănirii... singurului Gamoudi

Universitatea sportivă africană con 
tlnuă să fie pentru multe țări... li 
Paris, mai exact la Institutul Naționa 
al Sporturilor. Ea va trebui să fii 
transferată intr-o capitală africană 
Regruparea tuturor federațiilor națio 
nale într-o federație africană le va dc 
mai multă forță".

„Africa revine de la Tokio cu o gar
nitură completă de distincții olimpice: 
medalia de aur (etiopianul Bikila 
Abebe), medalia de argint (tunisianul 
Gamoudi) și medalia de bronz îti pa
tru exemplare datorită boxerilor Blaij

i p. „ w . (Ghana), Galhia (Tunisia), MaiyegunS-<1 încheiat turneul (Nigeria) precum și atletului Kiprugut 
\ (Kenya) pe. 800 metri. Colecția este 
desigur încă modestă, însă participa
rea africană a fost la fel, in raport cu 
forțele americane, europene și asiatice.

Africa și-a atins scopul principal: 
să ofere un exemplu al vitalității și 
posibilităților ei viitoare. Observatorii 
de la Tokio nu au fost impresionați cel 
mai mult de cele șase medalii, ci de 
perspectiva de ansamblu, de ceea ce 
va fi în măsură să dea în viitor spor
tul african. Aceste promisiuni trebuie 
respectate și Africa nu are decît patru 
ani pentru a ameliora la Mexico per
formanțele de la Tokio, pentru a dubla

de volei de la Praga

V edere

MANCHESTER UNITED 
ÎN FORMĂ EXCELENTĂ

La Praga s-a încheiat turneul inter
național studențesc de volei masculin. 
Pe primul loc s-a clasat reprezenta
tiva studenților din U.R.S.S., care a 
terminat neînvinsă competiția. Jocu
rile din ultima zi s-au soldat cu re
zultatele: U.R.S.S. — R. S. Ceho
slovacă 3—1; R. P. Polonă — Franța 
3—0; R D. Germană — R. P, Bul
garia 3—2. Clasamentul final : 1. 
U.R.S.S. 5 puncte; 2. R. P. Polonă 
4 puncte; 3. R. S. Cehoslovacă 3 punc
te; 4. R. D. Germană 2 puncte; 5. R. P. 
Bulgaria 1 punct; 6. Franța 0 puncte.

pe

Baltiska", unde se desfășoară 
campionatele
Foto: I. Andersson —■ Malmo 

giucă 1—2 (19, —20, —18), Alser — 
Negulescu 2—1 (16,—20, 13). Un meci 
extrem de disputat, în care nervii au 
fost solicitați la maximum. Am asis
tat la numeroase schimburi de mingi 
foarte rapide și la faze de un specta
culos dinamism.

La ora cînd telefonez a început în
trecerea feminină R.P. Romînă — 
U.R.S.S. Maria Alexandru a dispus cu 
2—0 (19, 20) de Rudnova, iar în fața 
fileului au trecut Ella Constantinescu 
și Paisiarv. Marți, în programul cam
pionatelor figurează, printre altele, me
ciurile R.P. Romînă — Anglia la mas
culin și feminin.

Alte rezultate : echipe femei, grupa 
A: Anglia — U.R.S.S. 3—0, grupa B: 
R.P.U. — R.D.G. 3—0, R.S.C. — 
R.F.G. 3—0; echipe bărbați, grupa A: 
Anglia — Suedia 5—4, R.P.U. — An
glia 5—1, grupa B: R.S.F.I. — R.S.C. 
5—0, R.S.C. — R.F.G. 5—3, R.S.F.I. 
— U.R.S.S. 5—2.

Manchester United, în care evoluea- 
cunoscutul internațional Bobby 

Charlton, ocupă primul loc în clasa
ment. După 19 etape, Manchester Uni
ted conduce în campionatul Angliei cu 
30 p, înaintea echipei Chelsea (29 p) 
și Leeds United (26 p). Sîmbătă, Man
chester a învins pe Blackburn Rowers 
cu 3—0, iar Chelsea pe Birmingham 
cu 6—1. Stocke City, în care evolu
ează și acum „bătrînul" Stanley Mat
thews, a terminat la egalitate (1—1)
cu actuala campioană, Liverpool. Fosta 
campioană, Tottenham, a învins la 
scor (4—0) pe Aston Villa. în rest, 
scorurile au fost strînse: Burnley — 
Wolverhampton 1—1, Everton — Lei
cester 2—2, Fulham — Blackpool 3—3, 
West Bromwich Albion — Arsenal 
0—0. West Ham United — Leeds Uni
ted 3—1,

DUKLA PRAGA ÎNVINSA 
LA BRATISLAVA

După 11 etape, în campionatul ce
hoslovac conduce Spartak Sokolovo cu 
18 p, urmată de Dukla Praga cu 16 p 
și Tatran Preșoy cu 14 p. în etapa de 
duminică, Dukla a jucat la Bratislava 
eu Slovnaft, pierzînd cu 1—0.

REAL MADRID A CÎȘTIGAT 
DERBIUL CAMPIONATULUI SPANIOL

Derbiul madrilen și al campionatului 
spaniol dintre Real— Atletico, a fost 
cîștigat de prima echipă, la limită, cu 
1—0. Astfel, în fruntea clasamentului

Olimpiada de șah

ÎN PENULTIMA RUNDĂ: U.R.S.S.-ROMÎNIA 2*A -
AV1V 23 (prin telex). — Cu o 
înainte de sfîrșitul Olimpiadei

TEL 
rundă 
de șah, echipa Uniunii Sovietice și-a 
asigurat primul loc. în clasamentul 
turneului final. Șahiștii sovietici au 
cîștigat cu 4—0 meciul întrerupt cu 
echipa S.U.A. (Petrosian l-a învins 
pe Reshevsky) și cu 3‘/2’—'/2 cel cu 
echipa Argentinei. In penultima rundă 
(n. r. de aseară) reprezentativa 
U.R.S.S. a întîlnit echipa Romîniei, 
meciul încheindu-se cu scorul de 
2 ’/2—1 '/2 în favoarea deținătorilor 
titlului suprem. De remarcat că o sin
gură partidă a fost decisă cea de la 
masa a doua, în care Botvinnik l-a 
învins pe Ciocîltea. S-au terminat cu 
remiză toate celelalte trei partide 
(Ghitescu—Petrosian, Radovici—Smîs- 
lov și Spasski—Botez).

Prin acest ultim rezultat, echipa 
U.R.S.S totalizează 34 puncte, față 
de cele 28'/, (l) puncte ale secundei

clasate, selecționata R. 
Echipa Romîniei, cu un 
puncte, se menține în 
diat următor, înaintea ultimei runde, în 
care va avea ca adversară echipa 
Poloniei.

Majoritatea întîlnirilor din runda 
a 12-a, penultima, s-au întrerupt. Echi
pele Argentinei și Poloniei sînt, deo
camdată. la egalitate: 1 */2—1 */2 (l).
R. F. Germană conduce cu 2 */2—1 */2 
(1) în meciul cu Olanda. Bulgaria 
joacă împotriva Canadei, Cehoslovacia 
cu Spania, Iugoslavia cu Izrael și
S. U.A. cu Ungaria.

Iată alte rezultate, înregistrate luni 
dimineața, la jucarea partidelor între
rupte : S.U.A. •— Polonia 2 */2—1 */2, 
Bulgaria — Izrael 3—1, R. F. Ger
mană — Canada 3 >/2—t/2ț Ungaria — 
Olanda 31—1, Cehoslovacia — Iugo
slavia 2—2.

F. Germane, 
total de 24 */2 
plutonul ime-

a trecut acum Real cu 15 p, la egali
tate cu Saragossa, urmate de Atletico 
Madrid cu 14 p. Iată rezultatele de 
duminică: Murchia — Sevilla
Betis — Elche 2—2, Levante — Atle
tico Bilbao 2—2, Barcelona — Cor
doba 4—1, Saragossa — Oviedo 2—0, 
Palmas — Valencia 2—2. Echipa Es- 
panol din Barcelona, în care joacă 
acum Di Stefano, a învins cu 4—1 
pe Coruna.

1—1,

Aue •— Motor Zwickau 1—2, Vorwărts 
Berlin — Empor Rostock 0—1, Motor 
Steinach — Neubrandenburg 0—1, In 
clasament conduce Motor Jena, ur
mată de Chemie Leipzig și Empot 
Rostock.

F.C. KOLN SI BORUSSIA DORTMUND 
ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE

Unul dintre făcătorii de la „Inter" pe 
care-l vom vedea joia viitoare pe sta
dionul „23 August", Luisito Suarez, 
jucător de bază tiu numai la „Inter" 

ci și in reprezentativa Spaniei

Actuala campioană a R. F. Germane, 
F. C. Koln, a trecut în fruntea clasa
mentului, deoarece, a învins cu 3—2 
pe Schalke 04 în timp ce fostul lider, 
Bremen, a pierdut partida cu Miinchen 
1860 cu 3—1. Borussia Dortmund a 
triumfat la Hamburg, unde a dispus 
de echipa locală cu 4—1. Celelalte re
zultate : F. C. Kaiserslautern — Vfb 
Stuttgart 2—1, Meidericher S. V. —■ 
F. C. Nfirnberg 2—1, Eintracht Frank
furt — Borussia Neunkirchen 
Eintracht Braunschweig — 
t—1, Karlsruhe — Hanover 2—3: Cla
sament : F. C. Koln 17 p. Bremen și 
Borussia Dortmund cite 15 p.

1 ).
I Ierttîâ

AUSTRIA : FRUNTAȘELE 
AU OBȚINUT VICTORII

Tn campionaful austriac, fruntașele 
clasamentului au obținut victorii con
cludente : Wiener Sportklub a dispus 
de Kapfenberg, în deplasare, cu 4—0, 
iar Rapid Viena a învins pe Grazer 
A. C. cu 5—0. Alte rezultate : Wacker 
— Admira 1—1, Sturm Graz — W.A.C. 
2—0. L.A.S.K. — Vienna 0—0. In 
clasament conduce Wiener Sportklub 
cu 19 p, urmată de Rapid eu 18 p.

Foto: Olympia Milano

ÎN CAMPIONATUL FRANCEZ...

în etapa a XlII-a din campionatul 
Franfei s-au înregistrat rezultatele: 
Rennes — Nantes 3—2, Stade Fran- 
țais — Lens 0—0, Rouen — Nîmes 
1—0. Sochaux — Toulon 1—0, Valen
ciennes — St. Etienne 1—0, Angers — 
Lille 4—3, Bordeaux — Toulouse 4—2, 
Sedan — Monaco 4—0, Strasbourg — 
Lyon 3—3. în clasament, conduce Va
lenciennes cu 17 p, urmată de Sochaux 
și Lyon cu cite 16 p.

VORWARTS BERLIN ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU

Etapa de duminică a campionatului 
R. D. Germane a adus mai multe sur
prize : patru echipe au fost învinse pe 
teren propriu — Dynamo Dresda, Wis- 
mut Aue, Vorwărts Berlin și Motor 
Steinach. Iată rezultatele: S. C. Kart 
Alarx Stadt — S. C. Leipzig 1—0, 
Dynamo Dresda — S. G. Motor Jena 
0—1, Chemie Leipzig •— Lokomotive 
Stendal 2—t, S. C. Aufbau Magde
burg — Dynamo Berlin 1—1, Wismut

BOGAT PROGRAM ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE

Mîine vor avea loc numeroase în
tâlniri oficiale. în C.C.E. : Liverpool — 
Anderlecht, Lokomotiv Sofia — Vasas 
Gvbr, F.C. Koln — Panathinaikos. în 
„Cupa cupelor": Westham United — 
Spartak Sokolovo, Torino — Va'kea- 
koski. în „Cupa orașelor tîrguri" : 
A. S. Roma — Zagreb.

PELE A ÎNSCRIS 8 GOLURI

Un scor neobișnuit a fost înregistrat 
duminică în meciul de fotbal dintre 
cunoscuta echipă F.C. Santos și for
mația Ribeiro Preto din statul SaO 
Paulo. Echipa Santos a cîștigat cu 
11—0 (5—0), opt goluri fiind marcate 
de Pele, care se pare că și-a regăsit 
forma sa de zile mari.

POLONIA — CEHOSLOVACIA 1-0, 
LA JUNIORI

-Selecționatele de fotbal (juniori) ale 
R.P. Polone și R.S. Cehoslovace s-au 
întîlnit într-un meci amical în locali
tatea Cestochowa. Au învins juniorii 
polonezi cu scorul de 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de Kliukowski în_ minutul 
52. Ambele echipe au ratat cîte o lo
vitură de la 11 ni.
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