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Un interesant cuplaj în Capitală
jesta, Dinamo Kiev — I
Celtic Glasgow, Liver- I 

ea a intre vardiff și Sionuuru Lic?ye, 
— Olympiakos Pireu, Aufbau Mag- I 
on, Borussia Dortmund — Cerveno 1

Una dintre partidele disputate între Voința București — Oțelul Galați. D. Miron (Voința), 
dreapta, în plină acțiune...

Așadar, sîmbătă seara, de la 
ora 18, iubitorii boxului 
Capitală vor avea prilejul 
vizioneze, în sala Floreasca,

din 
să
un 

K\‘eFcsant cuplaj pugilistic. în 
prima partidă se vor întîlni for
mațiile Voința București și Fa
rul Constanța. Cele două echipe 
au acumulat pînă în prezent 
cîte 4 p., ocuipînd în clasamen
tul seriei a IlI-a a campiona
tului locul II (Voința) și III 
(Farul). Disputa Voința — Fa
rul, care deschide cuplajul pu
gilistic de la Floreasca, se a- 
nunță foarte interesantă. Antre
norul bucureștenilor, Gh. Preda, 
ne-a anunțat că va alinia în 
ring următorul, „10” : M. Ol- 
teanu, D. M-‘ on, N. Aliuță, M. 
Băloiu, I. Militam, D. Ionescu,

Premierul turc Urgilplu înmînează călărețului român Vasile 
P^'iu „Cupa de argint" pentru victoria din concursul de la 

Ankara
Foto : Son Baski

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN1ȚI-VA!
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J In, competițiile europene de fotbal j 
i Dinamo București-Internazionale Milano i 
i

I. Pițigoi, A. Teodorescu, Șt. 
Mustață și N. Motoc. Constăn- 
țenii, deciși să lupte pentru su
premație în serie, vor alinia o 
echipă puternică, din care nu 
vor lipsi campionul țării, lom 
Dinu, D. Răgălie, A. Iliescu, 
Gh. Anton, V. Neagu, T. Pin- 
tilie.

In meciul „vedetă” vor sta față 
în față echipele Metalul Buc. și 
C.S.O. Brăila, participante în 
seria a Il-a a campionatului re
publican. Metalurgiștii ocupă în 
prezent locul I cu 6 p„ iar ad
versarii lor, cel secund (4 p). 
în formația brădlenilor sînt pre- 
zenți cîțiva pugiliști de valoare, 
ca R. Dinu, Gh. Victor (finalist 
al campionatelor naționale din

★

in

Foto : A. Neagu

acest an), Gh. Ionel și D. Șu- 
nică.

Din echipa Metalul se impun 
atenției V. Badea, Șt. Constan
tin, Gh. Stăncuț, P. Cimpeanu, 
Th. Basarab.

în provincie se vor disputa 
următoarele partide : Mediaș : 
Gaz metan — U.M. Timișoara ; 
Craiova : Dinamo — Con
structorul Hunedoara ; Iași : 
C.S.M.S. — Cimentul Medgi
dia ; Galați : Oțelul — A.S.A. 
Bacău ; Reșița : C.S.M. — C.S.O. 
Baia Mare ; Oradea : A.S.A, 
Orașul — Olimpia + Progresul 
Buc ; ‘
A.S.A.
C.S.M. — Rapid Buc. ; Bocșa : 
Metalul — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii ; Sibiu : C.S.M. — Muscelul 
Cîmpulung.

Timișoara : Minerul — 
Tg. Mureș ; Cluj :

La Istanbul și Ankara
5 minute cu antrenorul de călărie MIHAI TIMU

După ce au participat la trei 
concursuri internaționale în Tur
cia (unul la Istanbul și două la 
Ankara), călăreții fruntași V. 
Pinciu, Gh. Lari ga', Oscar Recer 
și V. Bărhuccanu s-au înapoiat în 
(ară cu numeroase... cupe și pla
chete care răsplătesc un bilanț 
excelent: 13 locuri I și nume
roase alte locuri fruntașe. Pentru 
a afla cîteva amănunte despre 
acest? întreceri, ne-am adresat 
antrenorului MIIIAI TIMU, care 

însoțit echipa noastră în Tur-

— Pentru început, cîteva 
cuvinte despre adversari...

— La Istanbul, ca și la An- 
ira s-au întîlnit călăreți ro

mâni, turci, bulgari și iugoslavi. 
O competiție care s-a bucurat de 
o organizare excelentă și care a 
prilejuit o frumoasă afirmare a 
reprezentanților noștri, învingători 
în majoritatea probelor.

— Așadar, un 
pe cit de rodnic, pe 
de util.
Intr-adevăr, la cele 

concursuri am avut multe de 
vățat. întrecerile au avut drept 
caracteristică viteza, care a ridi
cat multe probleme concureiiți-

turneu 
atît

trei 
în-

I
i
I
I
I
I
l

Ieri a avut Joc la (Bruxelles tragerea Ia sorți a 
■riilor din turul II aii competițiilor europene de 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" și .CUPA 
LOR", lată meciurile:
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

Partizan Belgrad — Werder Bremen, Spartak Praga 
Gornik Zabrze, Dinamo București — Internazjanale 
Milano, Kilmarnok — Real Madrid, Levski Sofia 
Benfica Lisabona, Ferencvaros — Panathinaikos Atena, 
Vorwdrts Berlin — Manchester United, Derry City 
Anderlecht.
„CUPA CUPELOR"

Dukla Rraga — Honved Budapesta, Dinamo Kiev 
Rosenberg Drontheim, Aarhus — 
pool — învingătoarea dintre Cardiff* și Standard Liege, 
West Ham United - O'," . * £l kA
deburg — F.C. Sion, Borussia Dortmund 
Zname, Știința Cluj — Atletico Madrid. I

Meciurile de mai sus trebuie să se dispute pînă la | 
15 DECEMBRIE 1965.

Jocul tur se dispută pe terenul primei echipe trase I 
la sorti. ECHIPELE NOASTRE VOR JUCA, DECI, MAI I 
TNTII LA BUCUREȘTI și, RESPECTIV, CLUJ. |

Taberele de juniori — contribuție însemnată
la asigurarea „schimbului de mîine“

Din problemele jocurilor 
sportive

In prezent, depistarea, selec
ționarea și pregătirea „schimbu
lui de mîine“ constituie una din 
cele mai importante probleme ale 

de a 
de-

lo
re-

mișcării noastre sportive, 
cărei rezolvare favorabilă 

pinde — în ultimă instanță 
lărgirea bazei de selecție a 
tu iilor reprezentative, nivelul 
zultatelor sportului de perfor
manță. Este motivul pentru care 
cluburile și asociațiile sportive, 
federațiile și secțiile tehnice ale 
UCFS îi acordă o tot mai mare 
importanță.

Unul din mijloacele eficace— 
verificate ca atare — de rezol
vare a acestei probleme îl consti
tuie taberele de vară pentru ju
niori și tineret. Aceste acțiuni au 
intrat în tradiția sportului nos
tru. De la an la an, taberele și-au 
îmbunătățit activitatea și au dat 
roade tot mai bune, ca urmare 
a unei preocupări mai mari față 
de buna lor organizare, îndru
mare și control, față de selec
ție. Dovadă sînt numeroasele ele
mente promovate în loturile re
publicane.

Anul acesta au fost organizate 
tabere la mai multe jocuri spor
tive (care fac, de altfel, o- 

• • •

lor. Călăreții români s-au acomo
dat cel mai repede și mai bine 
acestei cerințe. Parcursurile, bine 
întocmite, au creat dificultăți de 
conducere pe care, de asemenea, 
cei patru sportivi români le-au 
rezolvat excelent. In mod spe
cial, călărețul V. Pinciu care i-a 
entuziasmat pe numeroșii spec
tatori din Istanbul și Ankara. De 
altfel, presa turcă și specialiștii 
prezeriți la concursuri au apreciat 
elogios evoluția echipei noastre, 
reliefînd progresele remarcabile 
făcute de aceasta în ultimul timp.

— Alte impresii ?
— Cred că trebuie amintită a- 

m abilitatea . gazdelor care s-au 
străduit să creeze condiții foarte 
bune de desfășurare a întreceri
lor. Concursurile au prilejuit o 
frumoasă propagandă pentru spor
tul echitației și, în același timp, 
au contribuit la întărirea legătu
rilor de prietenie dintre sportivii 
celor patru. țări participante. 
Păstrăm, de asemenea, multe im
presii plăcute din vizitele și ex
cursiile făcute atît la Istanbul 
cît și la Ankara.

<T.

I
meciu- I 
fotbal 
CUPE- I 

I
I
I

biectul acestui arti
col) : baschet, volei, 
handbal (juniori și 
junioare), tenis de 
cîmp și de masă 
(copii, juniori și ju
nioare), rugbi (ju
niori și tineret) și 
popice (tinerel). Ele 
au cuprins în total 
354 de tineri spor
tivi, dintre care 299 
juniori și 55 copii, 
de a căror instruire 
s-au ocupat 28 de 
antrenori, selecțio
nați dintre cei mai 
buni din sporturile 
respective.

Cc constatări se 
pot face în legă
tură cu organizarea 
acestor tabere și, 
mai ales, ce învăță
minte trebuie trase ?

chemate în

în primul rînd, se 
cuvine subliniată se
lecționarea mai judi
cioasă a elementelor 
tabere. Federațiile au înțeles să 
acorde toată atenția unei probleme 
care asigură însuși succesul ac
țiunii: urmărirea competițiilor de 
copii și juniori pentru depista
rea, verificarea și alegerea pentru 
tabere a celor mai talentate ele
mente, cu reale perspective de 
dezvoltare. Așa s-a procedat la 
volei, tenis de masă, baschet, 
handbal și rezultatele au fost 
bune. In felul acesta a fost re
dusă la minimum posibilitatea 
venirii în tabere a unor tineri 
sportivi nedotați, cum s-a întîm- 
plat în trecut. Din acest punct 
de vedere, al modului de selecțio
nare, găsim interesant să sub
liniem exemplul oferit de fede
rația de volei. Aceasta a organi
zat încă din 1964 o selecție ri
guroasă în regiuni. La selecție

235 de participant la un concurs
de gimnastică pentru copii

Școala sportivă de elevi din 
Cluj, în colaborare cu secțiunea 
de învățămînt a sfatului popular 
orășenesc, a organizat, timp de 
două zile, un concurs de inițiere 
dotat cu „Cupa Ș.S.E.“ pentru 
elevii și elevele în vîrstă de 10 
ani. La fete s-au întrecut 20 de 
echipe (120 de fetițe) iar la 
băieți 18 echipe (106 băieți).

Programul concursului a cu
prins acrobatică, sărituri peste 
capră și cățărare pe frînghie. Cei 
mai buni 
anii I a 
ale Ș.S.E.

Iată și 
grupa A : 
p; 2. Șc. generală nr. 2 107,50 p;

au fost selecționați în 
secțiilor de gimnastică

rezultatele : BĂIEȚI,
1. Liceul nr. 7 110,50

19 jucători îu lotul 
pentru meciul 

cu Turcia
prilejul unei con-Ieii seară, cu _ 

ferințe de presă care a avut loc 
la F. R. Fotbal, a fost comunicat 
lotul de jucători pentru partida 
din 23 octombrie, de la Ankara, 
cu Turcia.

Comisia de selecție a căzut de 
acord asupra următorilor 19 ju
cători : M. IONESCU, ANDREI — 
portari, POPA, HALMAGEANU, 
MOTROC, PETESCU, C. DAN, 
GREAVU —fundași; GHERGHELI, 
D. POPESCU, V. ALEXANDRU, 
N. GEORGESCU — mijlocași ; 
PÎRCALAB, IVANSUC, DU1VII- 
TRIU, NUNWEILLER VI, I. 1O- 
NESCU, CODREANU, RAKSI — 
înaintași.

După cum se vede, grosul lo
tului îl dă echipa Rapid Bucu
rești (8 jucători) ; 4 fotbaliști sînt 
de la Steaua, 4 de la Dinamo 
București, 2 de la Știința Cluj și 
1 de Ia Petrolul.

în colectivul de antrenori, pe 
lingă ILIE OANA și ȘTEFAN CO
VACI, a fost cooptat și VALENTIN 
STANESCU, de la Rapid.

Pregătirile lotului au început 
de ieri.

Sîmbătă Iotul va susține un mecî- 
școală la Brașov cu echipa loca
lă Metrom, iar marți ,tot la Bra
șov, va intîlni formația germană 
Dynamo Dresda.

Umil din elementele remarcate în tabăra 
de handbal de anul acesta: Marin Badea 
(Rafinăria Teleajen — antrenor D. Lupescul 
Bine dotat din punct de vedere fizic, cu o 
tehnică remarcabilă și o dezvoltată forță 
de aruncare, Badea a fost luat în evidența 
lotului de tineret,. Sperăm că va confirma 

așteptările...

o serie de cri- 
talia minimă 
și 1,68 m la 

ani)

s-a ținut seama de 
terii, printre care
(1,80 m la băieți 
fete), vîrsta maximă (17 
etc. De asemenea, au fost fixate 
norme de control fizice și tehnico- 
tactice. Tinerii selecționați au fost 
urmăriți apoi, pentru o ultimă 
verificare, In campionatul repu
blican de juniori. In acest fel, 
tn jâbără au fost chemați cei mai 
buni juniori și junioare. Acest 
fapt- a caracterizat majoritatea 
taberelor de anul acesta, mai 
cu seamă că a existat și o mai 
strînsă colaborare cu Direcția ac
tivității educative din Ministerul 
Invățămîntului. Această col aho-

OTTO ȘIMEL
Secția federații — jocuri sportive 

a Consiliului general al UCFS
(Continuare în pag. a 4-a)

10 1 06,70 p;3. Liceul nr.
grupa B: Șc. generală nr. 2 108,90 
p; 2. Liceul nr. 15 107,00 p; 3. 
Liceul nr. 1 106,30 p. Individual: 
1. Ladislau Zoicaș (Șc. gen. nr. 
2) 25,10 p; 2. Viorel llorvat (Șc. 
gen. nr. 2) 24,70 p; 3—4. Petre 
Șoni (Lie. nr. 11) și Ioan Kiss 
(Lie. nr. 7) 24,50 p. FETIȚE, 
grupa A: 1. Liceul nr. 12 122,10 
p; 2. Liceul nr. 11 120,80 p; 3. 
Șc. generală nr. 4 114,70 p. 
Grupa B: 1. Liceul nr. 2 121,40, 
p; 2. Liceul nr. 4 117,60 p; 3. 
Liceul nr. 1 113,00 p. Individuali 
1. Lia Florian (Șc. generală nr, 
4) 26,80 p; 2. Angela Morarii 
(Liceul nr. 2) 26,50 p; 3. Elisa- 
beta Covaci (Lie. nr. 1) 26,20^



ATLETISM: Derbiul campionatului
pe echipe, Steaua

Sîmbătă și duminică 
Stînt programate meciu
rile etapei a Vl-a din 
prima categorie a cam
pionatului republican de 
atletism pe echipe. Prin
cipala întîlnire a etapei, 
ihotărîtoare pentru prime
le lo-curi ale clasamentu
lui general și cel al echi
pelor feminine, va avea 
loc la București între 
formațiile Steaua și 
ința.

La acest concurs, 
se va desfășura pe 
dionul Republicii, va lua 
parte și echipa clubului 
Rapid. Vor evolua cu a- 
cest prilej o serie dintre 
atleții fruntași ai țării : 
Io! and a Balaș, Viorica 
Viscopoleanu, Maria Dia
conescu, Florentina Stan- 
cu, Gh. Zamfirescu, Gh. 
Ene, A. Stamatescu, V. 
Caramihai, Ad. Samungi,
O. Viscopoleanu, E. Ducu.
P. Astafei, C. Drăgules- 
cu, I. Popa, Ov. Lupu 
(Steaua), Maria Iliuță, Ec.
B. Albrecht, V. Mureșanu, __ „___
W. Socol, A. Savin (Ști ința), Ioana 
Petrescu. H. Stef, A. Raica, T. Voicu 
(Rapid).

Celelalte meciuri ale etapei au loc 
la BRAȘOV (Brașov — Crișaaia — 
Banat) și CLUJ (Cluj — Dinamo — 
Metalul).

Știința

Marfa Diaconescu (Steaua) este favorita probei 
de aruncarea suliței, la meciul de pe stadionul

Republicii (Rapid —

Potoroacă, 
I. Naghi.

Steaua — Știința)
Foto : R. Vilara

G. Brașov 10 4 0 6 767,5—886,5 8
7. Rapid 10 3 0 7 775 —867 6
8. Metalul 10 2 0 8 668 —906 4
9. Crișana 10 1 0 9 557 —989 2

FEMEI
1. Știința 10 10 0 0 556,5—369,5 20
2. Steaua 10 8 0 2 481 —375 16
3. Cluj 10 7 0 3 477 —432 14
4. Rapid 10 6 0 4 469 —423 12
5. Brașov 10 4 0 6 474 —456 8
G. Banat 10 3 0 7 439 —4G6 6
7. Crișana 10 3 0 7 405 —503 6
8. Dinamo 10 2 0 8 391,5—509,5 4
9. Metalul 10 0 0 10 362 —499 0

reluată și întrece-fosta
bucureștene din categoria

9 Duminică 
rea echipelor 
B cu meciurile etapei a ni-a. Conform 
așteptărilor atleții de la Progresul au 
cîștigat din nou (26 790 p față de 14115 
p — Viitorul, 11 907 p — Constructorul, 
11 862 p — I.C.F. și 11 369 p — combinata 
Voința — Olimpia). Dintre rezultatele 
obținute singurele care se impun aten
ției sînt: 400 m: Claudia Iacob (P) 59,4; 
disc: Elisabeta Prodan (VO) 41,45; cio
can : D. Popescu (C) 41,50 (este junior 
„mlc“).

După trei etape clasamentul general 
este următorul :

CITEVA PROBLEME ALE SPORTULUI SCOIAR DIN REGIUNEA DOBROGEA
Consfătuirea profesorilor de educație fizică

La Constanța a avut loc consfătui
rea profesorilor de educație 
din regiunea Dobrogea.

fizică
Cu acest 

prilej, au fost trecute în revistă suc
cesele sportului școlar din această 
regiune, au fost dezbătute pe larg 
condițiile și perspectivele dezvoltării 
activității sportive în rîndurile școla
rilor. Iată, pe scurt, cele mai impor
tante probleme discutate cu acest 
prilej, din care se desprind concluzii 
de prim 
toare.

ordin pentru activitatea vii-

★
prezentarea Instrucțiunilor 

ale Ministerului Invățămîn- 
Consiliului General al UCFS

După 
comune 
tului și 
de către tov. Marcel Iliescu, vicepre
ședinte al Comitetului executiv al 
sfatului popular orășenesc Constanța, 
a urmat referatul „Organizarea și 
desfășurarea activității de educație 
fizică în școlile din regiunea Dobro
gea și orașul Constanța în anul șco
lar 1964—1965", prezentat de prof. 
Mircea Nicolau, inspector metodist 
regional pentru educație fizică.

rea performanțelor) a conținutului 
lecțiilor.

Referatul a avut în vedere, de ase
menea, densitatea lucrului în orele 
de educație fizică, menționîndu-se că 
este imperios necesară o mai mare 
preocupare în acest sens. Defectuoasa 
asigurare materială a orelor, greșita 
împărțire în partea fundamentală pe 
ateliere de lucru, ca și prezența u- 
nei singure teme generează un efect 
fiziologic redus. Cum să se poată 
vorbi, deci, de formarea, întărirea și 
perfecționarea deprinderilor de miș
care ?

Repetarea frecventă a mișcărilor 
cere însă și asigurarea unei judicioa
se succesiuni a lucrului, adică a le
găturii dintre lecții pentru îndepli
nirea obiectivelor programei.

am-

pro- 
alte

CUM LUCRĂM LA ORE?

CONCURSURILE ȘCOLARE — 
ELEMENT IMPORTANT

A
In urma etapei a V-a a campionatului 

republican de atletism pe echipe — cate
goria A, cele trei clasamente ale com
petiției se prezintă astfel :

GENERAL

4—!
4—:

1. Steaua 10 10 0 0 1478 —1057 20
2. Știința 10 9 0 1 1391,5—1125,5 18
3. Dinamo 10 7 0 3 1408,5—1239,5 14

-5 Eanat 10 505 1348 —1278 10
-5. Cluj 10 505 1329 --1259 10
6 Brașov 10 4 0 6 1232,5—1352,5 8
7 Rapid 10 307 1244 —1289 6
8. Metalul 10 109 1024 —1405 2
9. Crișana 10 109 962 —1496 2

10
10
10
10
10

BĂRBAȚI 
0 
0 
0 
o 
o

1. S*«iua
2. D- nma
3 ștJința
4. F"nat
5. Cluj

o
2
3
5
5

991 —686 20 1. Progresul 81 796 p
1017 —724 16 2. Viitorul 64 000 p

855 —726 14 3. I.C.F. 59 707 p
909 —812 10 4. Constructorul 41 581 p
877 —802 10 5. Voința + Olimp. 30 855 p

între vorbe și... fapte

Fără îndoială, în activitatea spor
tivă școlară dobrogeană s-au obți
nut pînă acum unele succese, subli
niate de altfel de referat. La reali
zarea lor au contribuit pasiunea unor 
cadre didactice, precum și cercurile 
pedagogice, evidențiindu-se cele din 
raionul Medgidia (responsabil de 
cerc Gh. Răuță) și raionul Măcin 
(responsabil V. Popa). Nu același lu
cru se poate spune despre cercul pe
dagogic al raionului Negru Vodă 
(responsabil Viorel Coca). Referatul 
și discuțiile au subliniat că, în ve
derea sporirii eficacității orelor de 
educație fizică, s-au predat de către 
profesori cu mai mare experiență 
exerciții care nu erau cuprinse în 
programă. Această variație a fost dic
tată de necesitatea alcătuirii unor 
lecții mai atractive, evidențiindu-se 
în acest sens profesorii V. Albu, Vi
orica Radovici, C. Epure, Ol. Bon- 
juc, V. Gîrbă, Silvia Olodniuc, Gh. 
Răuță, Viorica Răducanu, Traian Car- 
tacai, Lazăr Remus, Gheorghe Stan 
etc. Preocupare pentru lecții intere
sante, atractive nu s-a manifestat 
însă si la profesori ca Emilia Zisu, 
M. Agapov, irina Ionescu, Ștefania 
Teodorescu, L. Neagoș, Elena Gro- 
zea, M. Topolschi, V. Muhuleț și 
alții. Aceasta ridică problema deosebit 
de importantă (atît pentru educația 
fizică școlară, cît și pentru realiza-

Față de trecut, activitatea compe- 
tițională a elevilor a prezentat în a- 
nul școlar 1964/1965 o sensibilă ame
liorare, datorită în special planului 
comun de măsuri elaborat de secția 
de învățămînt a Sfatului popular re
gional, Comitetul regional ai U.T.C. 
și Consiliul regional al UCFS Dobro
gea. Acest plan a cuprins atît cam
pionatele pe asociații și republicane 
școlare, cît și unele concursuri ini
țiate pe plan local. In ce privește an
grenarea masei de școlari rezultatele 
au fost bune și arată cît de utilă este 
o asemenea inițiativă.

Cu toate acestea, se putea face 
mai mult. Nu peste tot s-a înțeles de 
către conducerea școlilor și de către 
profesorii de educație fizică impor
tanța participării secțiilor pe ramură 
de sport ale asociațiilor sportive șco
lare la campionatele republicane șco
lare. Organele UCFS au considerat 
uneori fazele acestora drept faze ale... 
campionatelor de juniori! Nici trece
rea normelor Insignei de polisportiv 
nu s-a bucurat de atenția cuvenită.

Cu toate că școlilor medii tehnice și 
profesionale li se poate acorda cali
ficativul satisfăcător, la o bună parte 
din școlile generale profesorii de e- 
ducație .fizică au fost prea puțin pre
ocupați de trecerea acestor norme.

In ceea ce privește alegerea ele
mentelor talentate din masele de e- 
levi, principalii factori nu au fost în
totdeauna luatl în considerație așa 
cum trebuie. Munca unor profesori 
care activează în ^cadrul S.S.E., adică 
tocmai a celor ce trebuie să-i îndru
me pe calea performanței pe elevii 
cu aptitudini a purtat deseori 
prenta comodității.

De altfel, colaborarea dintre 
fesorii de educație fizică de la
școli și cei de la S.S.E. este încă sla
bă. Vina aparține deseori și profeso
rilor de la școlile generale, care nu 
trimit elevii talentați acolo unde tre
buie. Unii tineri cu aptitudini au fost 
îndrumați spre S.S.E. de profesori cu 
alte specialități, nicidecum de titula
rul catedrei de educație fizică. In 
sfîrșit, s-a mai constatat că în destule 
cazuri criteriile de selecție au fost ne
corespunzătoare, cooptîndu-se în gru
pe elevi cu slabe perspective de pro
gres.

Pentru viitor, după cum au arătat 
și cei mai mulți participa/ ',î la discu
ții, se impune ca punct de orientare 
performanța de nivel internațional. 
Iar școala poate și trebuie să devină 
principalul izvor de cadre, adevărata 
pepinieră a viitorilor performeri I

Secțiile de învățămînt, organele și 
organizațiile UCFS și U.T.C. sînt da
toare să desfășoare în viitor o muncă 
mai atentă cu profesorii de educație 
fizică. Consfătuirea a prilejuit o am
plă și temeinică analiză a muncii, iar 
propunerile făcute cu acest prilej 
pentru remedierea defecțiunilor sem
nalate pot duce Ia ridicarea pe o 
treaptă superioară a educației fizice 
școlare din regiunea Dobrogea.

G. RUSU-ȘIRIANU

toamnă la juniori

La Bîrlad nu s-a schimbat nimic în atletism
La începutul sezonului competițional 

în aer liber, atletismul bîrlădean a 
fost analizat multilateral cu prilejul 
conferinței raionale a UCFS. In mate
rialul publicat de ziarul nostru sub 
titlul „Insuficientă preocupare pentru 
atletism" redacția atrăgea atenția 
asupra nivelului scăzut al recordurilor 
raionale și orășenești, asupra necesi
tății de a se folosi cu mai mult simț 
de răspundere posibilitățile existente 
la Bîrlad.

Aspectele negative subliniate de par- 
ticipanții la conferința raională a 
UCFS duceau. în mod firesc, la con
cluzia că activitatea atletică din acest 
raion, unde există multe asociații 
sportive mari, cîteva școli profesio
nale cu mii de elevi și destule cadre 
de specialitate, n a atins nici pe de
parte nivelul cerințelor actuale. Oame
nii au arătat nu numai deficiențele 
existente, ci și mijloacele și metodele 
prin care activitatea acestui sport ar 
putea fi impulsionată pentru a înregi
stra un progres continuu.

Au trecut de atunci destule luni de 
zile și iată-ne acum foarte aproape 
de încheierea sezonului de concursuri. 
Ce s-a schimbat în acest răstimp în 
atletismul birlădean ? Ce s-a ales dm 
planul de măsuri adoptat de confe
rință ?

Din cele cîteva popasuri făcute. în 
aceste luni, de către redactori ai zia
rului nostru și de activiști ai UCFS la 
Bîrlad, nu s-a putut observa o schim
bare radicală — așa cum ar fi fost de 
așteptat— a situației existente în anii 
treeuți. Ici-colo, o inițiativă, însă

foarte repede abandonată, cîte un «foc 
de paie" pentru organizarea întreceri 
lor școlare și, din păcate, cam atît 1

Am tot așteptat ca măsurile inițiate 
la începutul sezonului să prindă viață, 
măcar în această ultimă parte a anului. 
Nepăsarea față de problemele majore 
ale atletismului a continuat însă și, 
după cum ne scrie un grup de tineri 
atleți de la asociația sportivă Rulmen
tul, situația existentă, în momentul de 
față, este mai proastă, parcă, decît 
oricînd altădată. Aflăm, astfel, din 
scrisoarea celor cîțiva iubitori ai atle
tismului din Bîrlad că pe stadionul 
Tineretului din localitate au acces toți 
sportivii, mai puțin... atleții, că nici 
pînă astăzi n_a fost rezolvată proble
ma procurării materialului și echipa
mentului sportiv, că timp îndelungat 
nu sînt organizate nici un fel de 
concursuri-

Deși la conferința raională s-a vor
bit mult despre necesitatea întăririi 
bazei materiale necesare, dezvoltării 
atletismului — arătîndu-se că pentru 
aceasta există nenumărate posibilități 
pe plan local și sprijinul federației de 
specialitate — frumoasele proiecte din 
planul de măsuri au rămas doar-.. 
vorbe.

Este vorba, după părerea noastră, 
de un supărător dezinteres față de 
r.cest sport, față de sarcinile multiple 
care-i stau în față și că, din cauza 
acestui dezinteres, atletismul din regiu
nea Iași este lipsit de o substanțială 
contribuție pe care atleții și specialiștii 
bîrlădeni pot și trebuie s-o aducă in 
viitor !

ZAMFIR POPAZU
Federația română de box anunță cu 

durere că la 13 octombrie 1965 a în
cetat în mod subit din viață Zamfir 
Popazu, vechi și devotat 
mișcării noastre sportive, 
arbitru de box.

Inmormîntarea va avea
Ja ora 14,30, Ia cimitirul Ghencea.

BIROUL F. R. BOX

activist al 
antrenor și

Ioc astăzi.

Sîmbătă și duminica în organi
zarea Clubului sportiv școlar Bucu
rești a avut loc un interesant concurs 
de floretă și spadă rezervat juniorilor.

La floretă, după o dispută strînsă. 
reprezentantul clubului organizator, 

Mihai Țiu, a reușit să se situeze pe

BOX: Clasamentele campionatului
republican pe echipe
S-au consumat două etape din cam- 2. Muscelul C-lung 

pionatul republican pe echipe. Cla- 3. Metalul Bocșa 
asamentele, înaintea ultimei etape 

turului, arată astfel:
SERIA I

1. Dinamo Craiova 2 2 0 0 49:30 6
2. Constr. Hunedoara 2 1 0 1 41:37 4
3. Gaz metan Mediaș 2 1 0 1 36:42 4
4. U.M. Timișoara 2 0 0 2 31:48 2

SERIA A II-A
1. Metalul Buc. 2 2 0 0 52:27 6
2. C.S.O. Brăila 2 1 0 1 43:34 4
3. C.S.M.S. Iași 2 1 0 1 34:44 4
4. Cimentul Medgidia 2 0 0 2 27:51 2

SERIA A III-A
1. Oțelul Galați 2 2 0 0 42:35 6
2. Voința Buc. 2 1 0 1 39:39 4
3. Farul Constanța 2 1 0 1 38:39 4
4. A.S.A. Bacău 2 0 0 2 36:42 2

SERIA A IV-A
1. A.S.A. Crișul

Oradea 2 2 0 0 45:31 6
2 C.S.M. Reșița 2 1 0 1 41:36 4
3. Olimpia+Progr.

Buc. 2 1 0 1 39:38 4
4. C.S.O. Baia Mare 2 0 0 2 28:48 2

SERIA A V-A
1. A.S.A. Tg. Mureș 2 2 0 0 38:32 6
2. C.S.M. Cluj 2 1 0 1 40-34 4
3. Minerul Banat 2 1 0 1 41:39 4
4. Rapid Buc. 2 0 0 2 31:45 2

SERIA A VI-A
1. Ind. sîrmei

C. Turzii 2 1 0 1 43:34 4

HALTERE: „Cupa Steaua" pentru juniori
Tradiționala competiție de haltere 

„Cupa Steaua" rezervată juniorilor 
va avea loc duminică 17 octombrie, 
cu participarea echipelor bucureștene 
Rapid, Olimpia, Dinamo, Grivita Ro
șie, Sirena, Mătasea populară și Vii
torul.

Competiția va oferi fără îndoială 
un bun prilej de afirmare a tinerilor 
halterofili din Capitală cu atît mai 
mult cu cît la întreceri pot participa 
toți juniorii, indiferent de categoria 
de clasificare. Clasamentul se va sta-

bili conform regulamentului campio
natului republican pe echipe, adică 
prin punctajul obtinut de cei clasați 
pe primele locuri la cele 7 categorii. 
Fiecare echipă poate participa eu 
maximum 7 sportivi, Ia minimum 5 
categorii de greutate. Echipa clasată 
pe primul loc va fi declarată cîșligă- 
loarea cupet, iar primii trei clasați 
pe categorii vor fi premiați de comisia 
de organizare.

Concursul va avea loc în sala Di
namo II, cu începere de la ora 9,30.

4. C.S.M. Sibiu
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primul loc, dar după un asalt de baraj 
(5—4) cu Gh. Cătufoiu (C.S.S.). Pc 
locurile 3-—4, la egalitate de victorii, 
s-au clasat Al. Micloș (Știința) și Al. 
Istrate (S.P.C.) „Eroul" probei a fosL. 
de fapt Al. Mic.loș, posesorul unui stil 
curat și al unei tehnici destul de avan
sate la nivelul unei competiții a „spe
ranțelor". Dar, prea puțin combativ, Mi- 
cloș n-a putut termina in avantaj toate 
asalturile susținute.

La spadă victoria a revenit scrimeru- 
lui Alexandru Istrate de la S.P.C., tot 
după baraj (5—4 cu S. Ciocodeică— 
Progresul și 5—3 cu Gh. Călu(oiu). 
Pe locul 4 — FI. Rusu (Progresul).

Felicitări organizatorilor pentru ini
țiativă. Așteptăm inițiative asemănă
toare, dar și la nivelul altor cluburi 
(Steaua, Progresul, Știința).

----------------------------------------- ir i—.—-—•—

Teatrul „Barbu Delavrancea“
Prezintă la Sala Palatului Republicii Socialiste România 

sîmbătă 16 octombrie a. c. orele 19,30

nIUBESC PE AL 7-LEA“
Comedie de COMAN ȘOVA

In rolurile principale : Florin Piersic, Rodica Popescu, Stelian 
Cremenciu, Dimitrie Dunea, Ion Niciu, Dumitru Fedoreac, Andreea 
Năstăsescu.

REGIA ARTISTICĂ : Ion Simionescu
SCENOGRAFIA : Elena Simirad Munteanu
MUZICA : Nicolac Kirculescu — Artist emerit,

laureat al Premiului de Stat.
Biletele se găsesc la casa Sălii Palatului, telefon 15.73.72, 

agenția teatrului din cal. Victoriei nr. 56, telefon 17.79.77 și 
difuzorii din întreprinderi și instituții.

la 
la

TEATRUL „BARBU DELAVRANCEA“
Anunță că începînd de la 6 octombrie a.c. s-au pus în vînzare 

bilete pentru spectacolele :
„IUBESC PE AL 7-LEA" 
„ȘCOALA NEVESTELOR" 
„SE CAUTĂ UN MINCINOS" 
„NUNTĂ LA REVISTĂ" 
„NOAPTEA LA DRUMUL MARE"

La agenția de bilete din cal. Victoriei nr. 56, telefon 16.79.77, 
blocul Continental, între orele Î0—13.

Iar între orele 17—20 la Casa teatrului din șos. Ștefan cel Mare
nr. 34, telefon 12.94.23 (vizavi de Stadionul Dinamo). .



[n centrul atenției: jucătorii selectionabili
S-a scurs și ultima etapă dinaintea meciului de la Ankara. Firește, în 

entrul atenției s-au situat.din nou jucătorii vizați de selecționeri pentru 
aeciul cu Turcia, de la 23 octombrie. In rîndurile de mai jos veți putea 
irmări aprecieri în legătură cu evoluția lor.

lNTRENORUL DINCA SCHILERU 
lESPRE JOCUL STEAUA — FARUL 
I DESPRE UNII SELECȚIONAB1LI
Este știut — apreciază antrenorul 

aderai DINCĂ SCHILERU — că per- 
lanenta luptă dintre atac și apărare 
etermină victoria în cazul în care 
ompartimentul ofensiv se ridică din 
ainct de vedere valoric deasupra 
părării care i se opune. Și acest 
ucru a reieșit pregnant mai ales 
n partea a doua a partidei Steaua — 
'arul, cînd jocul a purtat amprenta 
inor acțiuni mai organizate, cu ac- 
ent pe finalizare. Au contribuit la 
iceasta, spre satisfacția noastră și 
inii jucători care intră în vederile 
elecționerilor pentru echipa noastră 
eprezentativă.

Cîteva cuvinte despre selecționa
ții ; \ 'etescu — satisfăcător. El s-a 
emarcat prin promptitudinea la de- 
>osedare și la dublaj. Dumitru Nicolae 

părut dezorientat în unele situații 
reale de atacul advers, nereușind 

să-și sincronizeze acțiunile cu ce- 
ălalt fundaș central. Raksi, deși 
a jucat mai slab în acest joc, rămîne 
an bun creator, care se încadrează 
in concepția de joc colectiv-construc- 
av-ofensiv. Sorin Avram are o bună 
viteză de deplasare cu centrări din 
plină cursă, dar se află evident în- 
tr-un ușor declin de formă. Dumitru 
Popescu a evoluat satisfăcător, im- 
primînd jocului un caracter ofensiv. 
Creiniceanu a jucat necorespunzător.

„DETALII,
DAR NU NEÎNSEMNATE..."

Sînt uneori detalii ce trec neob
servate, dar care produc mai tîrziu 
efecte importante în joc. La acest 
lucru ne gîndeam — spunea antre
norul federal NICOLAE PETRESCU, 
prezent la meciul Steagul roșu — 
Petrolul — privind modul în care 
evolua portarul M. Ionescu. Noi, antre
norii, trebuie să ne debarasăm de in
fluentele afective care duc la simple 
calificative. într-adevăr, luată în an- 
sf',5blu, comportarea lui Ionescu mi 
s-a părut bună. Ea a avut însă unele 
mici detalii demne de reținut. Astfel, 
la un șut puternic a) lui Sigheti, ex
pediat cam Ia aproximativ 2 m de 
colțul de jos al porții Ionescu plon
jează spectaculos, respingînd în 
corner. De ce era nevoie ? Apreciase 
în mod greșit distanța pînă la poartă ? 
Nu am găsit răspuns. Pe parcurs însă 
au mai apărut și alte detalii. La o 
minge trimisă, pe sus, în careul mic, 
Ionescu prinde și cade, dar mingea 
îi sare din mînă. De ce ? Neîndemî- 
nare?rîn sfîrșit în repriza a doua, 
la o i; cursiune pe aripa stingă a lui 
Pescarn prelungită pînă în apropie
rea careului de 16 m, Ionescu iese 
vijelios, lăsînd poarta goală; gest 
inoportun, înțrucît la minge se aflau 
dinainte Boc și Pahonțu. Apreciere 
greșită? Elan? Nervozitate? In ceea 
ce mă privește, n-aș putea da un răs
puns precis.
RAPIDIȘTI1 URMĂRIȚI CU INTERES 

LA CLUJ
-rlealizînd 15 puncte în primele 

8 etape — lider autoritar în clasa
ment — Rapid București a dovedit 
că este cea mai în formă echipă în 
această toamnă. Privind lucrurile prin 
această prismă, publicul clujean a

OLTUL RM. VlLCEA — S. K. 
KARL MARX STADT 4-2 (3-1)
RM. VlLCEA, 14 (prin telefon). — 

Azi și-a început turneul în țara noastră 
echipa de fotbal S. K. Karl Marx 
Stadt (R.D.G.), jucind cu formația Ol
tul din localitate. După un meci viu 
■ ^putat, gazdele au învins cu scorul 
e .4—2 (3—1), prin golurile marcate 

Miltăilescu (min. 10 din 11 m și 
min. 37), Tifirel (min. 40) și Moraru 
(81). De la oaspeți au marcat Feister 
(min. 25) și Steihmann (min. 55).

D. Roșianu — corcsp.

DE LA I. E. B. S.
• S-au pus în vînzare la casele spe 

ciale din str. Ion Vidu și de la sta
dioanele Dinamo și Republicii, bi
letele pentru cuplajul de fotbal de 
categoria B, ȘTIINȚA BUCU
REȘTI — METALUL TÎRGOVIȘ- 
TE și DINAMO VICTORIA — 
CONSTRUCTORUL BRĂILA de 
duminică 17.X., ora 9, de pe sta' 
dionul Republicii. 

fost favorizat miercuri: a avut posi
bilitatea să-i vadă la lucru pe ra- 
pidiști.

Este adevărat însă că replica dîrză 
pe care au dat-o fotbaliștii de la 
Știința i-a stopat, oarecum, pe bucu- 
reșteni din marșul lor triumfal.

Andrei, Motroc, C. Dan, Greavu, 
Georgescu, Dumitriu, Ionescu și Co- 
dreanu sînt nume de luat în consi
derare. Cum s-au comportat ei la 
Cluj ? Cu toate că în repetate rîn- 
duri a fost încolțit de atacanții 
Științei, Andrei, portarul Rapidului, 
s-a descurcat în general bine. Nu e 
mai puțin adevărat că a avut în fața 
sa o linie de fundași care a știut 
cînd și cum să intervină. Atunci cînd 
ea a fost depășită, și Andrei a fost 
„păcălit". Ne gîndim la faza care a 
premers golului înscris de Marcu, 
cînd Andrei a fost înșelat de traiec
toria balonului. Dintre cei 4 fundași, 
Greavu s-a impus cu hotărîre. Are 
o excelentă pregătire fizică, plasa
ment, detentă. Și acestea nu sînt 
decit cîteva din calitățile sale. Ime
diat după el, fundașul central C. Dan, 
care a stăpînit careul din fața lui 
Andrei. Păcat însă — și nu este pen
tru prima dată cînd i se arată — 
că este nervos. Motroc, colegul său 
de cuplu, este un jucător care a re-

Despre eficacitate Jos păianjenul!
Urmăresc un joc de copii. E o ten

tație căreia nu pot să-i rezist nici
odată. La un moment dat, un pici 
șutează puternic drept în colțul porții 
și... gol. Toți copiii sar în sus de 
bucurie și-și îmbrățișează coechipie
rul, strigînd : „Formidabil gol! La 
păianjen 1 !“

Au trecut cîteva minute. Și iarăși 
un șut la poartă. De astă dată pe 
jos, la rădăcina barei. Gol 1 Copiii 
se bucură din nou, firește, dar nu se 
mai îmbrățișează și nu strigă „For
midabil 1“

Copiii au plecat de mult. Stau și 
mă gîndesc la jocurile copilăriei 
mele. Golurile „Ia păianjen* stîrneau 
și atunci admirația tuturor. „Păian
jenul" a fost și este marele magnet 
al copiilor. De ce ? Poate pentru că 
portarul pare mai neputincios decît 
în orice altă parte a porții, poate 
pentru că mingea are un pronunțat 
zbor de rachetă, și așa mai departe...

Ei și ? — veți spune — Ce legă
tură au toate acestea cu eficacitatea ? 
Și totuși au...

Potrivit calculelor efectuate de spe
cialiști, precizia șutului scade o dată 
cu creșterea înălțimii mingii. Cu cît 
mingea șutată este mai înaltă, cu atît 
— oricît vi s-ar părea de ciudat — 
ea este mai puțin precisă.

După părerea mea, un jucător care 
are o frecvență mare a șuturilor în 
bară sau cu o palmă deasupra barei, 
are un tir mai puțin precis decît 
jucătorul care șutează la firul ierbii, 
la 2—3 metri în dreapta sau în s'.înga 
barelor verticale.

O lămurire mi se pare necesară. 
Biomecanica unei lovituri corecte la 
poartă depinde, în primul rînd, de 
poziția corpului și abia apoi de modul 
de lovire a balonului. Deci, la în
vățarea șutului corect la poartă fre- 
buie să se țină seama în primul rînd 
de poziția corpului care, dacă este 
corectă în momentul lovirii balonu
lui — corp aplecat pe balon — im
pune o traiectorie razantă cu pămîn- 
tnl — raso terra, cum spun plastic 
italienii. Bineînțeles, însă, că asta nu 
exclude șuturile pe sus, dar ele tre
buie să fie gîndite ca atare și nu de
terminate de poziția greșită a cor
pului, care explică — de altfel — 
numărul mare de „păianjeni" în co
pilărie.

• Casa specială din Ion Vidu vinde 
și bilete pentru cuplajul de box 
VOINȚA—FARUL și METALUL 
—C.S.O. BRĂILA de mîine, ora 
18, de la sala Floreasca.

• La bazinul acoperit Floreasca se 
primesc înscrieri, în limita locuri
lor disponibile, pentru cursul de 
inițiere la înot pentru copii.

în etapa de miercuri s-au marcat 25 de goluri

Ploi de toamnă...
desen de Neagu Rădulescu

venit în rîndul celor mai buni fun
dași din țară.

Cu toate că a trecut puțină vreme 
de cînd s-a refăcut după accidentul 
suferit, N. Georgescu, prin siguranța 
și calmul său, a dovedit că se poate 
conta pe el.

De la înaintare, tandemul Dumitriu- 
Ionescu a fost cel mai urmărit. Eroii 
atîtor combinații de mare efect nu 
au fost în largul lor la Cluj și aceasta 
și din cauza jocului ferm al apărării 
adverse. Ei au reușit să se găsească 
de puține ori. Atunci însă cînd au 
conlucrat, au realizat lucruri fru

Mica mea pledoarie pentru șutul 
pe jos urmărește, deci, să demonstreze 
că însușirea poziției corecte a corpu
lui — la șut — încă din copilărie îl 
înarmează pe jucător pentru șuturi în 
orice punct al porții. E de la sine 
înțeles că șutul la păianjen nu va 
mai fi astfel — mă refer la majori
tatea cazurilor — o consecință a po
ziției greșite însușite în copilărie, ci 
un „joc" al labei piciorului.

Revenind la cel de-al doilea ele
ment — lovirea propriu-zisă a balo
nului cu laba piciorului — acesta, 
chiar dacă este greșit, se poate co
recta mai ușor decît poziția trun
chiului, însușită în copilărie, în 
goana după „păianjeni".

Dar, pentru că am vsrbit despre 
raso terra, aș vrea să arăt că marea 
majoritate a portarilor sînt mult mai 
incomodați de șutul pe jos decît cel 
pe sus. Acest lucru se poate con
firma în cadrul executării lovituri
lor de la 11 m. Statisticile arată că 
numărul loviturilor de la 11 m trase 
pe sus și apărate este mult mai mare 
decît cel al „penalty“-urilor trase pe 
jos. De altfel, studierea atentă a 
„profilului" portarilor adverși este o 
problemă care interesează în mare 
măsură pe antrenori.

Lăsînd deoparte marea problemă a 
instruirii corecte a copiilor, consider

Din nou un premiu de 120 000 lei la PRONOSPORT
Marile avantaje acordate con

cursurilor PRONOSPORT B sînt de
monstrate de premiile atribuite pînă 
în prezent, premii care au crescut 
considerabil prin acordarea premiu
lui excepțional în valoare de 120.000 
lei.

Cel care a deschis lista cîștigăto- 
rilor premiului excepțional a fost 
participantul Șișu Dobre din Bucu
rești. A urmat Anton Pilier din Satn 
Mare care pe un buletin combinat 
a realizat o suită de premii în va
loare totală de 182.424 lei. în conti
nuare mai cităm pe: Laszlo Bernat 
din Odorhei — 160.443 lei, Gheorghe 
Anghel din Regiunea București 
125.424 lei și Radu Petre din Turda 
120.000 lei. Al șaselea premiu d« 
120.000 lei a fost obținut de Nicolae 
Negoiță din comuna Bolintinul din 
Vale la concursul Pronosport din 3 
octombrie a.c.

$i concursul Pronosport de dumi- 
oică 17 octombrie promite premii 

moase. Nu trebuie uitată nici extrema 
stîngă — Codreanu. Rolul său de 
piston (la fel ca Năsturescu) este de 
un real folos echipei în jocul modern 
pe care îl practică.

Ce ne oferă Știința Cluj ? Ivansuc, 
deși nu mai are forma care-1 consa
crase în primăvară, este totuși un ju
cător util, iar Marcu, plimbat de 
pe un post pe altul și, în plus, foarte 
nervos, nu mai prezintă posibilitățile 
dintr-un trecut nu prea îndepărtat. 
S-au impus însă V. Alexandru, prin 
vitalitatea sa și Neșu.

M. T.

că jucătorii de astăzi, așa cum sînt 
ei, cu calitățile și defectele lor, tre
buie să lucreze infinit mai mult asu
pra șutului, care, orice am spune, este 
cel mai important lucru în jocul de 
fotbal. Tinerii de astăzi își justifică 
ineficacitatea susținînd că noi, bă- 
trînii, am avut „timp de șut", nefiind 
înghiontiți de apărarea aglomerată. 
Nu vreau să intru în polemică, dar 
voi spune că apărarea aglomerată 
e veche de cînd lumea. Vreau numai 
să spun că în jocurile de astăzi 
există destule ocazii (vezi Ghergheli, 
singur cu portarul în jocul cu Ceho
slovacia de la București sau Adam 
— și mai... singur, în jocul cu Wiener 
Neustadt de la Cluj), pe care Baratki, 
Wetzer I, Sepi, Humis, Bindea — nu 
le-ar fi ratat în nici un caz...

Să învățăm, deci, să șutăm corect. 
Să reducem la minimum șuturile 
peste poartă, care pornesc, toate, de 
la poziția greșită a corpului. Iar pen
tru asta, în primul rînd, „jos păian
jenul I*

La urma urmei, un gol ratat din 
poziție clară este o greșea’ă la fel 
de gravă ca și autogolul. Numai că 
noi ne-am obișnuit să-i condamnăm 
pe Motroc sau pe Neșu și să-1 amnis- 
tiem cu mare ușurință pe Dumitriu 
sau Adam...

IONICĂ BOGDAN
antrenor

considerabile deoarece beneficiază 
de un report de 46.167 lei la premiul 
excepțional.

Dăm mai jos programul concursu
lui A-42 si B-8:

I. Oltul Rm. Vîlcea — FI. Moreni
II. Oțelul Galați — Progresul Buc.

III. C.F.R. Roșiori — Metalul Buc.
IV. C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița

V. Clujeana Cluj — Min. Lupeni
VI. C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir

VII. Foggia — Catania
VIII. Internazionale — Torino

IX. Juventus — Roma
X. Lazio — Lanerossi

XL Napoli — Atalanta
XII. Sampdoria — Bologna

XIII. Fiorentina — Milan

• Tragerea Loto de azi va avea Ioc 
la București în str. Solari nr. 8. Ea 
va fi urmată de un film artistic

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

NOTE

Un gest reprobabil
Disciplina unor jucători, com

portarea acestora pe terenul de 
sport sau in viaja de toate zilele 
mai lasă de dorit. Despre unele 
manifestări de indisciplină s-a mai 
scris, dar ceea ce s-a intimplat 
duminică la Constanta, în „avan
premiera" jocului de fotbal Farul 
— Știin/a Timișoara depășește ori
ce limită a bunului simf, a res
pectului fată de om și se încadrea
ză la capitolul manifestărilor huli
ganice. Și iată despre ce este vor
ba. Cu circa o oră Înaintea Înce
perii meciului, un grup de jucă
tori, conduși de antrenorul secund 
al echipei Farul (C. Toma), au vrut 
să intre in stadion pe o altă 
poartă decit cea destinată jucă
torilor. In același timp ei inten
ționau să introducă pe stadion cifi- 
va oameni care n-aveau bilete. 
Omul de ordine (I. Popescu) 
le-a atras atenfia că jucă
torii nu au acces pe această 
poartă (ci pe la oficiali), la care 
grupul de jucători a vociferat, în- 
treblndu-1 pe un ton ireverențios : 
„Păi ce, nu ne cunoști ? Cine te-a 
pus aici ?“ Intlmpinlnd rezistentă 
la intrare din partea omului În
sărcinat cu ordinea fotbalistul ION 
ZAMFIR l-a lovit, brutal, în fafă 
trintind la pămînt, in nesimțire, pe 
omul pus acolo să-și iacă datoria.

Deși sesizafi de un mare grup 
de cetățeni antrenorii echipei Farul 
nu au luat pe loc, ca primă mă
sură, excluderea din echipă a ju
cătorului Zamfir ci s-au mulțumii 
să dea nepăsători din umeri. Ba, 
mai mult, și miercuri în meciul 
cu Steaua Ion Zamfir a apărut în 
formația echipei Farul I (?)

Intrucit fapta huliganică comisă 
de Ion Zamfir depășește sfera unei 
sancțiuni din partea clubului, in- 
trlnd in domeniul juridic, consi
derăm că organele de resort pot 
și trebuie să ia măsurile ce se 
cuvin.

P.S. Ce părere are antrenorul 
C. Toma despre comportarea unui 
jucător din echipa sa, cu atît mai 
mult, cu cit a fost martor ocular 
al acestei manifestări fără prece
dent. Ce măsuri a luat și ce are 
de gind să facă pe linia Îmbunătă
țirii muncii de educație In cadrul 
echipei ce o Îndrumă și antre
nează ? Dar Consiliul regional al 
UCFS ?

I. OCHSENFELD

Pe observatorul federal 
nu-1 luăm!

Duminică 10 octombrie s-a jucat 
ia Anina meciul de categoria C 
Minerul Anina — Metalul Hune
doara. Rezultatul partidei: 2—0 
pentru Minerul Anina. Nu des
pre desfășurarea meciului vrem 
însă să vă vorbim In rîndurile ce 
urmează, ci despre o atitudine 
nemaiîntîlnită. Despre ce este 
vorba: după Încheierea partidei, 
delegatul federal la această întll- 
nire, Vasile Niculescu, a plecat 
cu o mașină spre Reșița de unde 
urma să ia trenul spre București. 
La jumătatea drumului Insă, mași
na s-a defectat. Vasile Niculescu, 
Împreună cu alfi doi pasageri a 
coborit, așteptlnd o „ocazie" care 
să-i ducă la Reșița. După un timp, 
mașina mult așteptată sosește fi, 
bucurie pe cei din drum, ea nu 
este alta decit autobuzul echipei 
Metalul Hunedoara. Autobuzul a 
oprit, dar cei din mașină au avut 
atitudine categorică: „Nu luăm 
pe nimeni 1“

După multe rugăminți, sînt ac
ceptate numai două persoane, deș1 
era loc pentru mai multe, iar o 
treia —respectiv Vasile Nicules
cu, observatorul federal— a ră
mas noaptea în mijlocul drumu'ui 
și In mijlocul pădurii (intre Anina 
și Reșifa este o zonă muntoasă 
cu pădure).

De ce a fost lăsat în drum toc
mai Vasile Niculescu ? De ce nu 
l-a luat In mașină conducătorul 
echipei Metalul Hunedoara, care-1 
cunoștea pe observatorul federal, 
clnd acceptase pe celelalte două 
persoane? Ne este greu să răs
pundem.

Ce părere aveți tovarăși de la 
clubul sportiv Metalul Hunedoara?

Așteptăm un răspuns.



VOLEI: Buletinul campionatului
0, începînd de mîime, o dată cu 

startul în noul campionat, în vederile 
arbitrilor vor trebui să stea — între 
altele — și precizările de dată re
centă, adoptate cu privire la regula
mentul de joc în cadrul ședinței ți
nute de Consiliul de administrație al 
Federației Internaționale de Volei la 
Budapesta, la 29—30 august. Le rea
mintim în nodurile de mai jos :

— „Nu se va admite ca jucătorul 
de la serviciu să pună mingea în joc 
cu ambele mîini.“ (Regula XIII — 
începerea jocului, serviciul.)

— „Dacă, după prima atingere a 
mingii, aceasta depășește planul fi- 
leului prin afara benzilor laterale, un 
coechipier nu are voie să o readucă 
în terenul propriu în cazul în care ea 
a depășit în totalitate planul fileului.'* 
(Regula XVIII — Jocul la fileu.)

e O dată cu notarea precizărilor 
de mai sus, socotim nimerit a subli
nia, în atenția arbitrilor, necesitatea 
ca ei să insiste, mai mult decît au 
făcut-o în campionatul precedent, 
asupra disciplinei jucătorilor. Deseori, 
aceștia discută deciziile arbitrilor, 
protestează la adresa hotărîrilor lor, 
iar arbitrii nu sînt totdeauna destul 
de drastici în curmarea atitudinilor 
nesportive. Una din consecințe, și nu 
cea mai puțin gravă, o constituie 
faptul că la voleibaliștii noștri se în
rădăcinează această rea deprindere a 
protestelor la deciziile arbitrilor și, 
atunci cînd ei ajung în echipa re
prezentativă, pot produce serioase de
zavantaje formației din care fac 
parte, în întîlnirile internaționale. Ca 
•de pildă, nu de mult, la meciurile 
din cadrul Universiadei, la Buda
pesta, unde echipa noastră a primit 
nu o dată avertismente din partea 
arbitrilor pentru asemenea discuții și 
proteste făcute în mod neregulamen
tar în timpul desfășurării partidelor. 
Cei prezenți la Universiadă ne suge
rează să amintim avertismentele pri

Taberele de juniori — contribuție însemnată 
la asigurarea „schimbului de mîine"

(Urmare din pag. 1)

rare a permis ca cei mai dotați elevi 
să participe la taberele organizate de 
federații (celelalte elemente fiind pre
zente la taberele de volei, baschet și 
handbal ale Ministerului). Din păcate 
însă, acest lucru n-a fost realizat in
tegral și la handbal, deoarece — din- 
tr-o lipsă de sincronizare — în perioada 
organizării taberei a avut loc turneul 
final al concursului republican al șco
lilor sportive de elevi. Din acest mo
tiv, a fost nevoie de o decalare de date 
și chiar de chemarea în tabără a unor 
tineri mai puțin pregătiți, pentru com
pletarea loturilor dc juniori și junioare. 
Este o problemă de care trebuie să se 
țină scama pe viitor. Pe dc altă parte, 
mai trebuie să menționăm — ca un 
aspect negativ — slaba contribuție a 
orașului București la tenis de cîmp și 
tenis de masă. Față de numărul mare 
de antrenori încadrați în secțiile de te
nis dc masă, acest oraș a dat prea pu
ține elemente de perspectivă, iar la 
tenis de cîmp juniorii au fost lipsiți de 
valoare, ca urmare a unei slabe preo
cupări în această direcție. In schimb, 
aportul unor centre ca Brașov sau Cîm- 
pia Turzii a fost mult mai mare.

GRIJA FAȚĂ DE INSTRUIRE

Munca de instruire, controlată periodic 
de federații, a decurs în condiții mai 
bune. In primul rînd pentru că taberele 
au fost încadrate cu antrenori mai buni, 
specializați în instruirea copiilor și ju
niorilor, deci cu multă experiență. 
Printre ci s-au numărat și antrenori 
care au dat sportivi de perspectivă ta
berelor respective (de pildă, N. Mihăi- 
/e.soz-Tiniișoara la volei; Pompiliu Si- 
mion-București la handbal, Adriana Flo- 
rescu și F. DăscăZesczz-București Ia 
baschet, M. Pasca-Hunedoara la tenis 
de cîmp etc.). In al doilea rînd, tinerii 
au venit — în general — cu o pregă
tire de bază corespunzătoare-a, ceea ce 
a permis continuarea instruirii pe o 
treaptă superioară. Au existat însă și 
excepții. De pildă, la handbal, Ia po
pice și la baschet unii dintre juniori 
au vădit lipsuri, în special, de ordinul 
pregătirii fizice, lucru care s-a vădit 
și la trecerea normelor de control, or
ganizată la deschiderea taberelor. Acest 
lucru, bineînțeles, se datorește unei in
suficiente preocupări în secții față de 
pregătirea lor fizică.

PRINTRE CEI MAI BUNI

In raport cu scopul principal al ta
berelor — noi cadre pentru secțiile de 
performanță și pentru loturile reprezen

mite de echipa noastră, de exemplu, 
din cauza lui Ozum...

0, O măsură bună luată de fede
rația de specialitate, menită a contri
bui la desfășurarea normală a parti
delor din campionat, la evitarea ma
nifestărilor de local patriotism : pen
tru partidele de categorie A, seria I 
masculin și feminin, anul acesta nu 
numai arbitrul principal, ci și cel se
cund va fi delegat din afara orașelor 
gazdă. El va fi desemnat din rân
durile arbitrilor care funcționează în 
regiunile vecine.

0. Ca urmare a acordului intervenit 
între Voința Craiova și Știința Cra
iova, voleibalistele care în preceden
tul campionat au jucat la Voința, în 
noul campionat, fiind majoritatea 
studente, vor apăra culorile Științei. 
Așadar, în programul meciurilor din 
turul campionatului feminin al cate
goriei A, seria I, publicat de curînd, 
Voința Cwaiova trebuie înlocuită cu 
Știința Craiova.

HANDBAL: Reprezentativa noastră 
feminină la Baku
în continuarea turneului său de 

pregătire și verificare în U.R.S.S., re
prezentativa noastră feminină de 
handbal evoluează astăzi și mîine — 
conform programului anunțat — în 
orașul Baku. Handbalistele noastre au

IN CAMPIONATUL MASCULIN: ȘTIINȚA GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI 15—20 (5—13)

GALAȚI, 14 (prin telefon). Evoluția echi
pei Dinamo București în compania forma
ției locale Știința a fost așteptată cu deose
bit interes. întrecerea a satisfăcut pu
blicul, care a avut prilejul să vizioneze 
o partidă de bun nivel tehnic, cu acțiuni 
frumoase și goluri spectaculoase. Stu
denții au jucat timorați în prima repri
ză, dar în cea de a doua au contribuit 

tative — rezultatele practice ale tabe
relor au fost bune și chiar foarte bune. 
S-au impus reale talente, multi copii și 
juniori cu perspective certe. Notăm cî
teva nume: M. Tănăsescu, M. Nilvan 
(Timișoara), L. Bonțidean (Cluj), 
Carmen Bărbulescu, Maria Dobrogeana 
(Constanța), Marcela Pripiși (Brașov) 
la volei; Florica Trandafir (Satu Mare), 
Gabriela For dea (Bacău), M. Dimache 
(Ploiești), D. Iluzum (București) la 
baschet; Ana lrimia (București), Si
mona Arghir (Timișoara), P. Popp 
(Odorhei), T. Stănescu (Teleajen) la 
handbal; Nicoleta Spiridon (Iași), su
rorile Korodi (Brașov), Bobocică 
(Craiova), Naftali (Tg. Mureș) la tenis 
de masă; Felicia Bucur (Brașov), Doina 
Sîrbu, L. Boldor (C. Turzii) la tenis de 
cîmp; M. Suciu (Tîrnăveni), FI. Popovici 
(Tecuci), A. Cristea (Timișoara), A. 
Briceag (București) la rugbi. Desigur 
că lista cuprinde mult mai multe ele
mente cu reale perspective, în unele 
cazuri verificate, imediat după tabere, 
în meciuri internaționale (cum a fost 
la volei și la handbal) sau în concursuri 
interne (la tenis de cîmp). O inițiativă 
bună, menită nu numai să asigure o 
verificare foarte serioasă, ci și să sti
muleze aceste tinere talente.

In concluzie, se poate afirma că 
taberele de anul acesta au fost mai bine 
organizate decît în alți ani, datorită 
mai ales experienței acumulate de fe
derații de-a lungul anilor. Localitățile 
alese au oferit cond iții bune de lucru.

OBIECTIVE IMEDIATE...

Pentru viitor se impun o serie de 
măsuri care să asigure păstrșre.a și pro
gresul acestor tineri valoroși, caie pot 
constitui o rezervă prețioasă pentru 
sportul nostru de performanță. In acest 
scop socotim că sînt necesare urmă
toarele măsuri:

• Asigurarea unei evidențe stricte și 
urmărirea tinerilor sportivi plecați din 
tabere în localitățile lor. Sarcina aceasta 
revine, firește, federaților și comisiilor 
regionale respective.

• Continuarea pregătirii în centre, clu
buri și asociații, pe baza fișelor indi
viduale alcătuite în tabere, punîndu-sc 
accent pe dezvoltarea calităților fizice 
și formarea caracterului. Rolul princi
pal îl are antrenorul, dar munca aces
tuia trebuie controlată și îndrumată de 
federație și colegiile regionale de an
trenori.

• încadrarea acestor tineri în sec
ții de performanță care — avînd antre
nori cu înaltă calificare — oferă posi
bilități certe de instruire la nivel supe
rior. In această privință, un cuvînt lio- 
tărîtor pot avea comisiile regionale.

POPICE: Concursul 
de verificare a loturilor 

republicane
Ieri au început, pe două arene din Ca

pitală, întrecerile concursului de verifi
care a loturilor republicane care se 
pregătesc în vederea unor apropiate în- 
tîlnirl internaționale. S-a concurat la 
probele clasice de 100 bile mixte femei 
și 200 bile mixte bărbați.

Dintre primele jucătoare care au evo
luat pe arena M.M.C.M. s-a remarcat 
Elena Lupescu — 430 p.d. Două tinere 
de perspectivă s-au impus atenției : 
Use Schmidt (406 p.d.) și Cornelia Grecu 
(373 p.d.) care, dacă nu ar fi „spart" 
exasperant în prima manșă, ar fi depă
șit cu ușurință granița celor 400 p.d.

Băieții și-au disputat întîietatea pe a- 
rena Constructorul. Fostul campion 
mondial Ion Micoroiu, a lansat bila cu 
precizie matematică, doborînd 919 po
pice. O comportare meritorie a avut și 
C. Rădulescu : 861 p.d. In rest, selec- 
ționabilii care au concurat în primele 4 
perechi au obținut rezultate sub posi
bilitățile lor.

părăsit Lvovul miercuri noapte și au 
ajuns ieri la Baku. Aici, ele vor sus
ține două partide, în care parteneră 
le va fi selecționata R.S.S. Azerbaid- 
jană.

în egală măsură cu partenerii lor la 
realizarea unui meci pe deplin reușit. 
Victoria a revent dinamoviștilor cu sco
rul de 20—15 (13—5). Cele mai multe go
luri : Samungi 5, Ionescu 4, Bîrzoi 3 
pentru Știința ; Ivănescu, Mozer, Costa- 
che I și Popescu cite 4 pentru Dinamo. 
(T. SIRIOPOL și S. CONSTANTINESCU— 
coresp.).

• Folosirea progresivă a juniorilor 
în primele formații.

...ȘI DE VIITOR

In același timp însă, trebuie începute 
dc pe acum pregătiri în vederea orga
nizării viitoarelor tabere de vară. Cc-i 
de făcut în această privință?

• Depistarea de noi tineri talentați, 
prin urmărirea competițiilor de copii 
și juniori și prin organizarea în regiuni 
a unor jocuri de trial și de verificare. 
In această acțiune să fie și mai mult 
angrenate comisiile locale pe ramură 
de sport, a căror muncă să fie îndru
mată permanent de federații. De ase
menea, federațiile să organizeze, în func
ție de posibilități, tabere în vacanțele 
școlare de iarnă și primăvară în scopul 
unci prime selecții pentru taberele de 
vară.

• In vederea unei selecții mai rigu
roase să fie stabilite, după specificul 
și necesitățile fiecărui joc sportiv, cri
terii și probe fizice.

• Corelarea perioadelor de organizare 
a taberelor cu datele activității compe- 
tiționale.

• întărirea colaborării cu Direcția 
activității educative din Ministerul ln- 
vățămîntului, pentru a se asigura par
ticiparea la tabere a celor mai buni 
tineri.

• Organizarea, la încheierea tabere
lor, a unor întreceri speciale, chiar cu 
caracter internațional, ca prilej de sti
mulare și afirmare a celor mai buni 
sportivi de perspectivă.

La toate acestea adăugăm grija mare 
care trebuie să existe pretutindeni față 
de tinerele cadre și mai ales de cele la 
care este evident că există posibilități 
de dezvoltare ulterioară. Selecția judi
cioasă și instruirea atentă și temeinică 
sînt elementele care asigură succesul 
taberelor și care fac ca acestea să de
vină adevărate rezervoare de alimentare 
pentru loturile reprezentative.

După surpriza dc la Glasgow...
După cum am anunțat, în prelimi

nariile campionatului mondial de 
fotbal, echipa Poloniei a învins la 
Glasgow reprezentativa Scoției cu 
2—1 (0—1). Rezultatul constituie una 
din cele mai mari surprize din pre
liminarii, cu atît mai mult cu cit. 
recent, polonezii au fost învinși cu 
2—0 de Finlanda ! Golurile polone
zilor au fost marcate de Pohl și Sa- 
dek. Iată clasamentul grupei a 
VllI-a:

SPORTUL PE GLOB
Adversari de mare valoare pentru echipele noastre

-După tragerea Ia sorți in competițiile europene la fotbal-
Așadar, se cunosc adversarii echipe

lor noastre din turul al doilea al ma
rilor competiții fotbalistice europene; 
Dinamo București va înlîlni în „Cupa 
campionilor europeni* pe Internazionale 
Milano, iar Știința Cluj va avea ca par
tener de întrecere în „Cupa cupelor* 
pe Atletico Madrid.

Este vorba, după cum ușor ne dăm 
seama, de adversari foarte puternici, dc 
echipe de prima mărime în fotbalul con
tinental și chiar mondial. Și, chiar 
dacă sorții n-au fost prea... binevoitori 
cu noi, avem în schimb satisfacția dc 
a întîlni formații de prestigiu, de la 
care ne putem aștepta la prestarea unui 
fotbal de calitate.

Dinamoviștii se întîlnesc pentru a 
doua oară cu Inter în „C.C.E.*. Echi
pa italiană nu mai are nevoie de pre
zentare. Cine nu cunoaște performan
țele echipei antrenate de Hclenio Her
rera, care a cucerit nu de mult „Cupa 
Intercontinentală* ? în actuala ediție a 
campionatului italian, Inter are din 

nou o poziție foarte bună, ocupînd lo
cul 3, cu 9 puncte, la numai un punct 
în urma lui Milan și Napoli. După cum 
ne spunea aseară la telefon corespon
dentul nostru în Italia, Cesare Tren
tini, Inter a avut un start mai slab în 
acest campionat, dar și-a revenit de la 
o etapă la alta. în etapa a cincea, 
milanezii au dispus de Catania cu 3—1

Alte rezultate de la „Săptămâna 
preolimpică internațională"

CIUDAD DE MEXICO 14 (Ager- 
pres). — Pe velodromul „Calles" din 
Ciudad de Mexico au continuat în
trecerile cicliste desfășurate cu pri
lejul „Săptămînii preolimpice interna
ționale". Rezultatele înregistrate con
firmă aprecierea inițială că altitudi
nea capitalei mexicane nu are efecte 
negative asupra comportării sprinte
rilor. In finala probei de urmărire pe 
echipe (4000 m) selecționata R. D. 
Germane (Hanke, Kohler, Franz, Sch- 
meltzer) a marcat timpul de 4:36,2, în- 
trecînd echipa Italiei, cronometrată 
în 4:37,0. Proba de viteză a revenit 
italianului Giordano Turrini, care l-a 
învins în trei manșe pe francezul 
Morelon. La urmărire individuală a 
cîștigat, de asemenea, un italian — 
Pietro Guerra, învingător în finala 
disputată cu compatriotul său Cipria
no Chemello. Pentru locul trei, fran
cezul Bernard Darmet l-a întrecut pe 
sovieticul Stanislav Moskvin.

In sala de sport a Cetății univer
sitare au început întrecerile de scri
mă. Proba de floretă femei s-a înche-

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
BELGRAD

în cea de-a 4-a rundă a turneului in
ternațional de șah de la Subotica, 
maestrul român Iuliu Szabo a cîștigat la 
Siness, Puc l-a învins pe Fodor, Brad- 
varevici pe Balasspiri, iar Kozomara a 
remizat cu Minev. în clasament conduce 
Szabo cu 3,5 puncte, urmat de Kozoma
ra 3 puncte, Puc. Bradvarevici și Perko- 
vici 2.5 puncte, Minev 2 puncte.

La turneu participă 15 concurenți.

BUDAPESTA
Campionatele internaționale de tenis 

de masă ale R.P. Ungare se vor desfă
șura anul acesta între 29 și 31 octom
brie la Budapesta. Au fost invitați spor
tivi din România, Anglia, U.R.S.S., Ceho
slovacia. R.D. Germană și alte țări. Fe
derația engleză a anunțat că va deplasa 
un lot valoros, care cuprinde pe Mary 
Shannon, Barnes, Neale. Bell

RIGA
Meciul pentru titlul mondial feminin 

de șah dintre Nona Gaprindașvili și Alla 
Kușnir a continuat la Riga cu dispu
tarea partidei a 9-a. încheiată remiză la 
mutarea 33-a. Gaprindașvili conduce cu

1. Italia 3 2 1 0 8: 1 5
2. Scoția 4 2 1 1 7: 5 5
3. Polonia 4 1 2 1 3: 4 4
4. Finlanda 5 1 0 4 5:13 2

Următoarele meciuri: Polonia — 
Finlanda (24 oct.); Italia — Polonia 
(1 noiembrie); Scotia — Italia (9 no
iembrie) și Italia — Scoția (7 de
cembrie!.

în meci amical: Varșovia — Bel
grad 3—3 (3—3) 

(0—0). iar duminica aceasta au re
purtat o •victorie cu același scor, în de
plasare, la Foggia. Formația standard 
din actualul campionat a lui Interna- 
zionalc este următoarea : Sarti — Bur- 
gnich, Fachetti — Bedin. Guarneri, 
Picchi — Jair, Mazzola, Gori, Suarez, 
Domenghini. Se pare că în curînd Inter 
va face o nouă achiziție în per
soana lui Manfredini, care actual
mente joacă la Roma. Faptul că primul 
meci Dinamo—Inter se va disputa la 
București — ne spunea coresponden
tul nostru — îl va determina pe 11c- 
lenio Herrera să alinieze cel mai bun 
„ unsprezece* disponibil, pentru a 
scoate un rezultat bun în prima manșă.

Echipa Atletico Madrid, adversara 
Științei Cluj, este la ora actuală una 
din cele mai în formă echipe spaniole. 
Conduce în clasamentul campionatului, 
avînd 9 puncte, aceiași număr de 
puncte cu Real Madrid, Ponte Vedra și 
Valencia, după șase etape. Dumiifică, 
în derbiul campionatului, Atletico..,'Ma
drid și Real Madrid au terminat Ia 
egalitate : 1—1.

Reamintim că Internazionale s-a ca
lificat direct în turul doi, fiind dețină , 
toare a „Cupei campionilor europeni*, 
iar Atletico Madrid a trecut de primul 
tur al „Cupei cupelor* printr-o dublă 
victorie asupra lui Dynamo Zagreb: 
4—0 și 1—0.

iat cu victoria campioanei mondiale 
Galina Gorohova, urmată de concu
renta mexicană Pilar Roldan, finalis
tă la Olimpiada de la Roma.

Astăzi încep competițiile de box și 
gimnastică după care vor intra în 
concurs atleții, a căror evoluție este 
așteptată cu mare interes. Capitala 
Mexicului a primit joi un oaspete ne
așteptat — australianul Ron Clarke, 
recordman mondial la 5000 m și 10 000 
m plat, venit direct din Japonia, unde 
participase la maratonul Asahi. 
cîteva ore după sosire, Clarke s-a 
dus în parcul Almeda, unde a făcut 
un ușor antrenament. „Mă simt foarte 
bine aici, a declarat Clarke ziariști
lor, și sper să iau startul în cursa de 
5000 m“.

Astfel se ivește posibilitatea ca 
trei din medaliații Olimpiadei de la 
Tokio, Mills, Gamoudi și Clarke, să 
se afle din nou împreună într-o cursă 
ale cărei rezultate și concluzii vor 
fi deosebit de instructive pentru spe
cialiștii prezenți la Ciudad de Me
xico.

6l/s—2'/i puncte și are toate șansele să-și 
păstreze titlul de campioană a lumii

MOSCOVA
în campionatul unional de hochei pe 

gheață, echipa Torpedo Gorki a produs 
o mare surpriză, reușind să învingă c»h 
4—2 echipa Ț.S.K.A.. de 12 ori campioa
nă a țării. într-un alt meci, Lokomotiv 
Moscova a întrecut cu 2—0 echipa «Ari
pile Sovietelor" Kuibîșev

LONDRA
Selecționata de rugbi a Noii Zeelande 

și-a continuat turneul în Anglia, jucînd 
la Huli cu reprezentativa orașului. Oas
peții au obținut victoria cu scorul de 
11—8 (3—5). .Aceasta a fost cea de-a 11-a 
victorie realizată de echipa Noii Zeelan
de din cele 17 meciuri susținute pînă în 
prezent în Anglia.

VARȘOVIA
Atleții polonezi au realizat două per

formanțe de valoare internațională în 
cadrul concursului de la Zielona Gora. 
Săritorul în înălțime Czernik a realizat 
2.17 m, iar sprintera Klobukowska a fost 
cronometrată la 200 m plat în 23.2.

ORLEANS
într-un meci internațional de baschet 

feminin, desfășurat la Orleans, echipa 
Braziliei a învins cu scorul de 56—43 
(26—17) echipa Franței.

GRENOBLE
După cum se știe, Olimpiada de iarnă 

din 1968 se va desfășura în Franța la 
Grenoble. în cursul unei conferințe de 
presă, Pierre Randet, unul din purtătorii 
de cuvînt ai Comitetului olimpic fran
cez, a anunțat că întrecerile vor avea 
loc între 5 și 18 februarie, peste cîteva 
zile urmează să fie dat publicității pro
gramul complet al „Olimpiadei albe”.

MADRID
La Madrid s-a disputat meciul inter

național de tenis de masă dintre echi
pele masculine ale Spaniei și Elveției. 
Jucătorii elvețieni au terminat învingă
tori cu scorul de 5—4.
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