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Dintre sporturile individuale, atletismul este cel care poate 
fi popularizat și organizat, în cele mai bune conditiuni, în rîn- 
d urile tineretului școlar. Iar din numeroasele probe atletice, 
alergările de viteză sînt cele mai naturale, cele care atrag 
mai mult pe copii, cele mai ușor de organizat în școli și cele 
în care rezultatele pot fi urmărite mai repede.

Pentru început trebuie să se pornească deci cu sprintul ; 
alergarea de viteză fiind, de fapt, însuși „a, b, c*-ul atletis
mului.

Școlile pot și trebuie să dea atletismului românesc sprin
teri de valoare. Prin urmare, să începem munca de căutare a 
acestora I Fiecare profesor să organizeze, la orele de curs, tot 
felul de întreceri pentru elevi, concursuri stimulative ,• chiar 
și acolo unde nu există cele mai bune condiții de activitate 
(stadion, piste cu zgură etc).

ECHIPA BASCHET A
UNGARIEI A CONFIRMAT 
PARTICIPAREA LA TURNEUL 

| DE LA GALAȚI
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Vasilică
și-a cumpărat patine

Instantanee

și-a

Vestea că Vasilică și-a cum
părat put ine a căzut ca o plesni- 
toare cu încărcătură dublă în 
mijlocul copiilor de pe strada 
Fabrica de spirt. Era pe la 5 
d^pă-amiază și cum stăteau ei 

^nați în fața blocului nr. 34, 
N'eîuț (că nu degeaba-i zice „Ochi 
de vultur") se oprește brusc din 
povestit și rămîne așa, cu gura 
căscată. în sfîrșit, 
(jfupă 34 de secunde 
(cronometrate de 
mine) catadicsește 

să îngîne, arătînd 
cu mina spre stația 
de mașini 31 :

— Va... Va... Vasilică 
cumpărat patine!

TVe uităm într-acolo. Dinspre 
capul străzii venea bătrînul Con- 
stantinescu cu Vasilică de mină. 
Acesta din urmă purta pe umă
rul sting o pereche nou-nouță de 
ghete cu patine și se uita cum
plit de atent la straturile de flori 
de pe marginea trotuarului. Chi
purile, să credem noi că în ochii 
lui nu prea are importanță ce 
poartă pe umăr. Vezi doamne, 
e „sezon* și-i de la sine în
țeles să-și cumpere patine! Dar, 

‘ Jenel ce rost
avea atunci să mai țină în mîini 
cutia goală a ghetelor?..

Surpriza n-ar fi fost atît de 
mare dacă lui Vasilică i-ar fi 
plăcut sportul. Adică, dacă ar fi 
făcut și el parte — nu zic din 
reprezentativă — dar măcar din- 
tr-o echipă 
Ți-ai găsit! 
că nu-i încă 
vară că se
’rUîia... Scuze! Asta, ca și cînd 
Vlăduț, Cornel și ceilalți copii de 
pe strada Fabrica de spirt n-ar 
face atletism, ciclism, fotbal sau 
volei și n-ar avea în același timp 
și 'e dp 101 Acum, fiindcă tot 
sînt pus pe critică, dacă vă mai 
spun că n-a luat parte (nici ca 
suporter!) la neuitatele meciuri de 
&,3>al susținute de reprezentativa 
străzii pe „ Dinamo*, cred că vi 
l-am zugrăvit complet.

oarecare a străzii. 
Anu* trecut motiva 
la școală, iar astă- 

pregătește pentru a

I

Lasă, 
noi 

știe 
cu 
zii 
lea. 
să pice și el de la 
Autobază. Zîmbești? 
Ei, află drăgălașule

Ce spuneam de Vasilică? Exact: 
că și-a cumpărat patine și că vine 
acum spre noi făcînd pe „pozi
tivul*, ca unul care face sport 
de cind lumea. Și cu ce aere de 
„vedetă* trece pe lingă noi! 
Bine, Vasilică! Vasăzică, din ăștia 
îmi ești? 
încondeiem 
Stan! Să

că nea Mircea a coborit din 31 /...
Tiii, că gură mare mai am și 

eu! Am stat de vorbă adineauri 
cu mecanicul Mircea Stan. Știfi 
ce mi-a spus? Vasilică s-a în
scris la centrul de inițiere în 
patinaj de la Floreasca, încă de 
acum două săptămîni! E al 72- 
lea pe listă. D-aia zîfnbeal.a
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V. TOFAN

băiețaș, că te 
lui nea Mircea 
și responsabilul 
sportul al stră- 
ce-ți poate pie-

Acum trebuie

Dînd curs invitației făcută 
de federația de baschet a țării 
noastre, federația de specia
litate din Ungaria a confir
mat participarea reprezentati
vei feminine la turneul inter
național de la Galați (19—21 
noiembrie). Turneul are drept 
scop verificarea selecționate
lor române în vederea Jocu
rilor Balcanice, care se vor 
desfășura la începutul lunii 
decembrie, tot la Galați. De 
la cealaltă echipă invitată, a 
R. D. Germane, se așteaptă 
răspunsul.

LISTA ARBITRILOR LA 
CAMPIONATELE MON
DIALE DE HANDBAL 
FEMININ

DORTMUND 3 (Agerpres). — 
Au fost desemnați arbitrii 
pentru campionatele mondia
le de handbal feminin care 
se vor desfășura între 7 și 13 
noiembrie în R. F. Germană : 
PÂNDELE CÎRLIGEANU (Ro
mânia), Fulop (Ungaria), Sus
lov (U.R.S.S.), Moudry (Ceho
slovacia), Pupici (Iugoslavia), 
Westergaard (Danemarca). 
Rosmanith și Lutz (R. F. Ger
mană).

ANTRENAMENTUL LOTU
LUI DE RUGBI

Drum bun și succes!

Handbalistele au plecat 
la campionatul mondial
AZI, LOTUL NOSTRU EVOLUEAZĂ LA VIENA 

DE VERIFICAREÎNTR-UN MECI
Lotul reprezentativ feminin 

de handbal a părăsit țara ieri 
pe calea aerului cu destinația 
Viena, de unde — după un 
popas de două zile — își va 
continua călătoria spre R.F.G.; 
gazda celei de a IlI-a ediții 
a campionatului mondial. La 
aeroport, numeroși amatori 
de handbal au urat reprezen
tantelor noastre „Drum bun 
și succes" !

Au făcut deplasarea urmă
toarele jucătoare : Irina Na- 
ghi, Lucreția Anca și Maria 
Buzaș — portari, Ana Boțan, 
Rodica Floroianu, Aurora 
Leonte, Elena Hedeșiu, Aure
lia Szokd, Lidia Dumitru, 
Constanța Dumitrescu, Ana 
Nemeț, Elena Dobîrceanu, E- 
deltraute Franț, Iuliana Naco, 
Aneta Șramco. Lotul este în-

soțit de antrenorii C. Popescu 
și Fr. Spier, precum și de 
antrenorul federal N. Nedef 
și doctorul C. Serpe.

în capitala Austriei handba
listele noastre susțin astă-sea- 
ră la i,Stadthalle’? un meci 
cu caracter de verificare, in 
care vor avea ca parteneră 
campioana țării gazde, Danu- 
bia — Viena. Jucătoarele vie- 
neze au evoluat în sezonul 
trecut în „Cupa campionilor 
europeni", fiind eliminate de 
Lokomotiv Zagreb. Meciul 
dintre lotul român și Danubia 
constituie punctul de atracție 
al unui program care mai 
cuprinde și alte două întîlniri, 
una dintre ele opunînd repre
zentativa masculină a Aus
triei formației cehoslovace 
Tatran Preșov.

Cursă de viteză. Participă elevii noii școli din cartierul Berce ni 
din Capitală

Foto i V. Bageac

Evidența rezultatelor, stabilirea recordurilor pe clase și pe 
școli, popularizarea lor în rîndurile elevilor, răsplătirea cu 
distincții a celor mai buni elevi etc sînt numai cîteva aspecte 
ale muncii de organizare pe care trebuie s-o depună profe
sorii de educație fizică.

Alături de profesori, o contribuție însemnată la dezvoltarea 
atletismului școlar ar putea-o aduce antrenorii din cluburi și 
asociații sportive și mai ales maeștrii sportului, a căror pre
zență la cîteva antrenamente și la concursuri ne-ar fi de un 
real folos.

prof CAMIL MORȚUN
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Ieri după amiază, pe tere
nul Progresul, a avut loc un 
meci de rugbi opunînd jucă
torii selecționabili unei com
binate (rezervele lotului + re
zervele Griviței Roșii) și echi
pei Progresul. In prima parte 
(30 de minute în compania 
„combinatei*'), mai puțin soli
citați, jucătorii de la lot s-au 
impus, dominînd net. La re
luare însă, reprezentanții clu
bului gazdă s-au dovedit a- 
celași partener solid din cam
pionat pentru echipele bune 
și i-au pus deseori în dificul
tate pe selecționabili.

Au plăcut mal mult Penciu 
(accidentat ; se așteaptă avi
zul medicilor), Rădulescu, Țu- 
țuianu, M. Rusu și Zlătoianu.
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Ce se întâmplă cu gimnastica arădeană?

Conduși 73 de minute cu 1-0 „olimpici? ne-au dat emoții
România — Polonia 2-1 (0-1)

Am aplaudat și noi victoria obținută ieri de repre
zentativa noastră olimpică. Am aplaudat-o, dar n-am 
uitat că mai mult de trei sferturi din meci echipa 
r'Amână a jucat sub așteptări, toți coechipierii între- 

' ,odu-se parcă în a se încurca unii pe alții. Exemple ? 
Sînt nenumărate. Să alegem citeva : Nunweiller VI 
trece în slalom printre apărătorii polonezi, este aplau
dat pentru frumusețea acțiunii, dar șutează... ca un 
începător (min. 16) ; Cuperman, ajuns în poziție ideală,

„pune“ greșit capul și în loc să trimită balonul în 
poarta lui Pocialik, degajează terenul ca un veritabil 
apărător polonez (min. 18) ; lui Frățilă nu-i reușește 
nimic : este mereu cu un pas prea înainte sau cu un 
pas prea înapoi ; Ștefănescu și Matei, ambii jucători

Cu vreo 15 ani în urmă printre fruntașii gimnasticii noastre se numărau și o serie de spor
tivi arădeni. Cine n-a auzit de fostul campion al țării Mihai Botez sau* de -gimnastele Stela 
Perim, surorile Hoffman și alții. Dar acum ? Și acum există gimnaști în orașul de pe Mureș. 
Care este însă valoarea lor ? Cel mai bun răspuns la această întrebare credem ca l-au dat fina
lele campionatelor republicane de la Timișoara. Pentru o mai bună ilustrare, iată citeva din no
tele obținute : Horvath : la paralele 3,50, la bară 2,50, la cal 5,80 ; Daspec : la cal și la pa
ralele 4, la bară 8,15; Beg : la bară 4,50! Toți aceștia sînt antrenați de M. Botez. De asemenea, 
Rodica Botaș (antrenor Geza Weinert) a luat nota 3 la paralele. Cum s-a ajuns la o astfel 
de colecție de calificative ?

Ne vom lămuri deplin făcînd o scurtă trecere în
Aici, 
secții 
jumătate 
Barbara 
Vagonul (antrenori cu 
de normă : Mihai Botez, 
ghe Dema), SSE (antrenori 
normă întreagă : 
Cernușca), UTA 
mătate normă : Z.
centre de copii :
Muscă, Gavrilovici,
Popa), Vagonul (antrenori : Botez, Ke-
lemen, Dema, Feifert).

Cele patru secții și cele două centre
MIRCEA TUDORAN

"1 
I
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activitatea se desfășoară în patru 
: școala sportivă (antrenori cu 

de normă : G. Weinert, 
Frankel, Ștefan Siegler), 

jumătate 
Gheor- 

cu 
G. Weinert, C. 

(antrenor cu ju- 
Naghi) și în două 

CSO (profesorii 
Schoneker, A.

I
| de copii cuprind un mare număr de

(Continuare In pag a 3-a)

bara“ lui Ftă)ilă, din min. 67

sportivi și sportive care au la dis- 8 poziție patru săli : UCFS, SSE, liceul
Nr. 2 și CSO. La asociația Vagonul, 

Iîn special, gimnastica se bucură de 
toată atenția. Lucruri bune se pot 
spune și despre condițiile materiale 
asigurate și în celelalte secții (săli cu 
utilaje corespunzătoare). Altceva însă 
se cuvine a fi criticat : organizarea 
cu totul defectuoasă a muncii unor 
antrenori, nivelul lor profesional scă
zut, și lipsa de Interes. Aceasta este 
de fapt explicația „producției" slabe 
sau mai bine zis a „rebuturilor" pe 
care le dă de atîta timp gimnastica 
arădeană.

Cînd discuți cu antrenorii respec
tivi asupra cauzelor rămînerii în urmă 
a acestei discipline sportive la Arad,

revistă a situației gimnasticii arădene. 
ei sînt gata, în orice moment, să pre
zinte o jalbă plină de motive „obiec
tive". De pildă, cu ocazia unei de
plasări făcute de curînd Ia Arad, an
trenorul G. Weinert, (salariat din 
1956), secretarul comisiei orășenești de 
specialitate, ne spunea printre altele : 
„De ani de zile nu s-a făcut nici un 
fel de selecție, s-a lucrat cu oricine; 
antrenorii s-au ocupat de pregătirea 
unui număr prea mare de sportivi 
(grupe de cîte 30 de elevi) și de toate 
categoriile ; volum redus de muncă ț 
insuficientă colaborare pentru recru
tarea de elemente dotate (în ultimii 
2—3 ani) ; calendar competiȚional re
dus pentru sportivii de categorii infe
rioare și medii (un singur concurs în 
1964) ; față de acum 15 ani, cerințele 
tehnice au crescut foarte mult ; lipsa 
unor condiții materiale, cum ar fi un 
covor pentru exercițiile la sol, o tram
bulină și unele materiale ajutătoare". 
Dacă lucrurile stau așa, se pot pune 
firesc unele întrebări : cine i-a împie
dicat pe antrenorii arădeni să 
selecția 
puneau 
aceasta 
pentru
instruire, antrenorii nu au lucrat 
un

facă 
elementelor pe care și le pro- 
să le pregătească, mai ales 
constituia o obligație ? De 
ridicarea calității muncii

că
ce, 
do
cu

volum și cu o intensitate spo-

CLAUDIU ATANASIU
secretar general al F.R.G.

(Continuare In pag. a 2-a)



PE URMELE
ȘAH: Finiș interesant in finala feminină

- Alexandra Nicolau arc șanse sâ-și păstreze titlul! —

BASCHET: Turul e aproape încheiat, 
dar jocurile slabe continuă

© In ziarul nostru nr. 4752, în ar
ticolul „Discuții despre ciclismul bra
șovean", a fost criticată activitatea 
secției de ciclism a clubului Tractorul 
Brașov.

Consiliul regional UCFS Brașov 
ne-a răspuns că neajunsurile semna
late de ziar corespund realității și că 
se va strădui să ajute mai mult și 
mai concret munca acestei secții. „Vom 
ajuta atît biroul secției în organizarea 
muncii, cît și pe antrenor, care nu se 
străduiește suficient pentru depistarea 
și creșterea de elemente de perspec
tivă" — se spune în încheierea răs
punsului primit.

• „Halterele sînt privite prea... 
ușor" a fost titlul articolului publi
cat în ziarul nr. 4782. care analiza 
activitatea unor secții de haltere din 
București.

„Critica făcută principalelor secții 
de haltere este justă — se arată în 
răspunsul Federației române de hal
tere. Recomandările făcute de ziar 
sînt binevenite. în mare parte aceste 
sugestii au fost puse în practică, ur
mărind în continuare îmbunătățirea 
muncii".

• în materialul „Oameni care mai 
au... timp", apărut în ziarul nr. 4779, 
a fost criticat și liceul nr. 4 cu pro
gram de educație fizică din Galați.

Direcțiunea liceului ne-a comunicat 
că s-au luat măsurile corespunzătoare 
de lichidare a lipsurilor semnalate. 
Astfel, groapa de sărituri de pe te
renul afectat orelor de atletism a fost I 
reamenajată, iar pentru aruncări s-a 
pus la punct sectorul respectiv.

• Jucătorul de fotbal Sorin Avram, 
de la clubul Steaua, a constituit su
biectul notei critice „lin gest...", apă
rută în ziarul nr. 4778.

La scurt timp de la apariția ma
terialului, clubul sportiv Steaua ne-a 
răspuns următoarele : „Articolul a fost 
citit în cadrul unei ședințe de ana
liză a secției noastre de fotbal. Co
legii de echipă au dezaprobat gestul 
acestuia, care denotă neseriozitate. 
Conducerea secției a dat un ultim 
avertisment lui Sorin Avram și va 
manifesta, ca întotdeauna, o preocu-

MATERIALELOR

HERCULANE 3 (prin< telefon). — 
Cu o rundă înainte de încheiere, fi
nala campionatului republican feminin 
de șah pare să ne dea, în sfîrșit, pre- 
ciziuni în privința desemnării câști
gătoarei turneului.

Prin remiza cu Margareta Teodo- 
rescu, în penultima rundă a întrece
rii, Elisabeta Polihroniade, lidera de 
pînă acum, a pierdut o jumătate de 
punct care poate fi decisivă. Intr-adc- 
văr, urmăritoarea sa constantă, Ale
xandra Nicolau, a cîștigat încă două 
partide la rînd — la Gertrude Baum- 
starck și Maria Desmireanu — astfel 
că s-a apropiat la limită de principala 
sa contracandidată la titlu.

Alexandrei Nicolau îi este necesară 
o victorie în ultima rundă, în care 
are ca adversară pe Marieta Ionescu, 
pentru a trece pe primul loc, menți- 
nindu-și titlul de campioană. Aceasta 
fiindcă Elisabeta Polihroniade și-a 
încheiat partidele și este liberă în 
runda a 15-a, ultima. In caz că parti
da Nicolau—Ionescu se va încheia re
miză, atunci urmează un meci de ba
raj între primele două clasate pentru 
desemnarea campioanei ediției actuale.

Dintre celelalte rezultate sînt de re
ținut cele două victorii ale Eleonorei 
Gogîlea-Jianu, care a învins pe Maria

Desmireanu și Maria Ionescu, menți- 
nînd bune șanse pentru ocuparea locu
lui trei în clasamentul final. Altă ju
cătoare care aspiră la un loc fruntaș, 
Rodiră Reicher, a cîștigat partidele 
cu Suzana Makai și Maria Pogore- 
viti. In schimb, Tereza Urzică a fost 
oprită de Veturia Simu cu o înfrîngere. 
rămînînd astfel în urmă.

Iată alte rezultate ale rundelor pre- 
cedînd finișul campionatului : Viorica 
Tolgy — Maria Pogorevici remiză : 
Elena Răducanu ~ Emilia Chiș 1-—0 
(runda a 13-a) ; Suzana Makai — Ve
turia Simu remiză ; Gertrude Baum- 
starck — Viorica Tolgy 1—0 (runda 
a 14-a) ; Maria Desmireanu — Maria 
Ionescu 1—0 ; Maria Ionescu — Mar
gareta Teodorescu 0—1 (întrerupte).

înaintea ultimei runde, clasamentul 
finalei arată astfel : Elisabeta Polihro
niade 10 puncte (a terminat partidele); 
Alexandra Nicolau 9’/r ; Eleonora Jia- 
nu 8 ; Rodica Reicher 7’/z ; Tereza Ur
zică, Gertrude Baumstarck și Elena 
Răducanu 7 ; Suzana Makai 6’A ; Mar
gareta Teodorescu, Maria Pogorevici 
și Maria Desmireanu 6 ; Veturia Simu 
5*/2 ; Maria Ionescu 4'/2 ; Viorica 
Tolgy 4 ; Emilia Chiș 3’/2.

T. NICOARĂ — ■coresp.

Cu excepția echipelor masculine 
din seria I care și-au disputat doar 
cinci etape, formațiile participante în 
celelalte serii ale campionatului re
publican s-au apropiat de finalul tu
rului acestei importante competiții. A 
trecut deci o perioadă destul de înde
lungată, timp în care era posibil ca 
lipsurile manifestate de echipele 
noastre fruntașe în primele etape să 
fie eliminate.

Echipe ca Dinamo București și 
Steaua (masculin seria I), Rapid, Ști
ința București, Mureșul, Voința Bra
șov (feminin seria I), Academia Mi
litară, I.C.F., Olimpia M. I. (mascu
lin seria a Il-a), C.S.M.S. lași, Olim
pia București și Spartac Salonta (fe
minin seria a II-a), ca urmare a se
riozității în pregătire, au obținut re
zultate bune și se află în fruntea cla
samentelor. Interesant de menționat că 
lupta pentru întîietate se dă și acum 
între aceleași formații pe care ne-am 
obișnuit să le vedem în ultimii ani 
în „duel“ pentru titlu : Dinamo Bucu
rești și Steaua la băieți, Rapid și 
Știința București la fete. în seria a 
II-a, Academia Militară, I.C.F., Olim
pia M. I. și C.S.M.S. Iași la băieți, 
C.S.M.S. Iași, Olimpia, Spartac Sa
lonta, Voința Tg. Mureș și A.S.A.

Cluj la fete sînt cele mai autorizate 
candidate pentru promovarea în ț», 
ma serie. Remarcăm în mod deosebit 
formația Academia Militară, al că
rei joc plin de spectaculozitate atra
ge numeroși spectatori.

Cu privire la calitatea jocului prac
ticat de echipe .trebuie să menționăm 
că, în multe cazuri, ea este departe 
dp cerințele unui campionat republi
can. Ca urmare, multe întîlniri sînt 
de valoare tehnică scăzută, puțin 
spectaculoase. Și nici nu poate fi 
altfel dacă avem în vedere, de pildă, 
că unele echipe nu au antrenor (Cri- 
șul Oradea la fete) sau antrenorul 
este și jucător (Știința București și 
Știința Tg. Mureș la băieți). La alte 
formații (Voința București și Cons
tructorul București la fete) se mani
festă o evidentă scădere a disciplinei.

Aceste constatări sînt cu atît mai su
părătoare, cu atît mai mult cu cît ne 
aflăm aproape de încheierea primei 
părți a campionatului. Iată de ce ne 
adresăm, din nou, secțiilor de bas
chet, sugerîndu-le să analizeze cau
zele nivelului scăzut de joc, să ia 
măsurile necesare. Altminteri, cam
pionatul se va încheia cum a început 
adică într-un anonimat deplin. **

Publicului nu-i plac spectacolele 
proaste !

D. ST.

C[ St ÎNTÎMPLĂ
CU GIMNASTICA ARĂDEANĂ?

(Urmare din pag. 1)

pe grupe de categorii, așa cum

SCRIMA: Un campionat viu disputat, BOX: Intervenții oportune

pare deosebită pentru curmarea aba
terilor de la disciplina sportivă".

• Analiza sportului școlar din re
giunea Brașov a avut un larg ecou, 
în urma publicării materialului „Spor
tul școlar din regiunea Brașov are 
mari posibilități de afirmare", în nr. 
4781, am primit un mare număr de 
scrisori de la direcțiunile școlilor vi
zate, în care se arată măsurile luate. 
Iată, de pildă, răspunsul Școlii gene
rale nr. 2 din Mediaș : „S-au luat ur
mătoarele măsuri : s-au reamenajat 
gropile de sărituri și s-a amenajat un 
teren de baschet și volei. De aseme
nea, se va reamenaja terenul de hand
bal și se vor confecționa materialele 
necesare bunei desfășurări a orelor de 
atletism, cu stîlpi pentru săritura în 
înălțime, garduri, blocstarturi etc".

• Fotbalistul Ion Zamfir, de la 
clubul Farul, a săvîrșit, de curînd, 
un act huliganic, relatat în articolul 
„Un gest reprobabil", publicat în zia
rul nr. 4793.

Zilele trecute am primit o scrisoare 
de la clubul Farul, în care se arată, 
printre altele : „Este dureros că un 
jucător dintr-o echipă care participă 
în campionatul republican cat. A mai 
poate să săvîrșească asemenea aba
teri, care depășesc orice limită a bu
nului simț, a respectului față de om. 
Jucătorul Ion Zamfir nu este la pri
ma abatere, fiind sancționat în anul 
1964 pentru o comportare necorespun
zătoare pe terenul de sport și în 
viața de toate zilele. Față de aceste 
abateri de la normele de conduită în 
societatea noastră, în ședința biroului 
de secție din 14.X.1965, s-a hotărît 
ca jucătorul Zamfir să fie sancționat 
prin scoaterea din lot pe 6 luni, timp 
îb care va putea să se gîndească la 
comportarea lui”.

rite
procedează alți antrenori de gimnas
tică sau de la alte ramuri sportive ? 
Este adevărat că cerințele sportului 
de performanță au crescut — la gim
nastică — în comparație cu anii tre- 
cuți, dar aceasta nu este o noutate. 
Este un fenomen normal, constatat în 
toate disciplinele. Viața nu stă pe loc 
nici în sport. Ne-am permite să în
trebăm însă, cu ce s-a ridicat și ni
velul cunoștințelor antrenorilor ară
deni ? Și, ținînd seama de rezultatele 
elevilor lor, răspunsul nu poate fi 
decît negativ. Cît privește lipsa unui 
covor sau a unei trambuline, acestea 
nu sînt motive majore care să fi con
tribuit, într-adevăr, la regresul gim
nasticii din Arad. Despre altceva este 
însă vorba.

în primul rînd, așa cum am mai 
menționat, ------- —*------ :1— —”
deni — în special M. Botez și G. 
Weinert — s-a dus la întîmplare, a 
purtat — în 
prenta nepăsării, a lipsei de totală 
răspundere, în ciuda faptului că în 
acest răstimp, cei în cauză și-au pri
mit salariile. în asemenea condiții și 
cu o așa optică privind îndatoririle 
profesionale, nu trebuie să ne mai 
mire drumul mereu descendent al gim
nasticii arădene. Desigur că 
tatea antrenorilor trebuia să se 
de mai multă atenție, să fie 
nent îndrumată și controlată, 
organele sportive locale cît și 
derație. Cu ocazia unei ședințe re
cente, au fost luate o serie de mă
suri menite să dea un nou curs, să 
ajute la recăpătarea locului fruntaș 
de către gimnaștii din Arad. Cu con
dițiile materiale existente, cu o muncă 
susținută, desfășurată cu competență, 
cu sprijinul tuturor factorilor de răs
pundere, este posibil ca printre vii
torii campioni ai țării să se numere 
și sportivi arădeni.

munca antrenorilor ară-

tot acest interval — am-

activi- 
bucure 
perma- 
atît de 
de fe-

dar
Cu fiecare etapă care 

de sfîrșitul întrecerilor 
lui republican <’ 
asistăm la asalturi tot mai dinamice, 
mai disputate. Observația este per
fect valabilă și în cazul primei etape 
a returului care a avut loc sîmbătă 
și duminică în Capitală. Numai că, 
pe plan valoric, meciurile acestei e- 
tape 
s-au 
unul 
laru. 
mult
din procedeele tehnice n-au fost în
deajuns de bine stăpînite, o obliga
ție elementară de altfel a tuturor tră
gătorilor. Altfel spus, pe firul cali
tății etapa I a returului a lăsat mult 
de dorit. Ce părere aveți, tovarăși 
antrenori ?

de slabă calitate
ne apropie 

campionatu- 
de scrimă (echipe),

n-au satisfăcut. „Echipele nu 
pregătit suficient — ne spunea 
din antrenorii federali, V. Che-
Pe plan tehnic au tras mai 

din... amintiri... Concret : unele

★
întrecerile masculine de floretă au 

evidențiat dîrzenia trăgătorilor de la 
Știința Tg. Mureș. După ce sîmbătă 
ei au întrecut pe Progresul cu 11—5 
și au cîștigat apoi partida cu C.S.M. 
Cluj (8—8, victorie la tușe), dumini
că, studenții din Tg. Mureș au dispus 
și de Unio Satu Mare, cu 12—4. O 
mențiune pentru Unio, pentru tinere
țea ei (media de vîrstă sub 16 ani). 
Sătmărenii, mai puțin rutinați, au în
vins totuși pe Progresul cu 10—6. 
Alte rezultate : C.S.M. Cluj cu Pro
gresul 15—1, cu Steaua 2—14 (ulti
mul — meci restanță).

La floretă-femei Progresul și-a 
consolidat poziția de lider, adăugind 
la victoriile de pînă acum, alte două:
13— 3 cu Unio și 10—6 cu C.S.M. 
Cluj. De data aceasta, fruntașa cam
pionatului a contat pe toate cele pa
tru componente ale ei — Ana Ene, 
Marina Stanca, Adriana Moroșan și 
Eva Palco. De nerecunoscut, în schimb, 
echipa C.S.M. Cluj, care a pierdut 
toate meciurile : 6—-10 cu Unio, 4—12 
cu S.P.C. și 2—14 cu Știința Tg. Mu
reș I Alte rezultate : Unio : 9—7 cu 
Știința Tg. Mureș și Steaua—S.P.C.
14— 2 (meci restant).

Astăzi la cinematograful „Republica" în cadrul Festivalului filmului 
sovietic va rula

și inoportune...
Spada a scos în relief omogenita

tea formației Crișul Oradea care a 
obținut trei victorii : 10—6 cu C.S.M. 
Cluj, 9—6 cu Progresul și 12—3 cu 
Petrolul+S.S.E. Ploiești. Alte rezul
tate : C.S.M. Cluj 
S.S.E. Ploiești 13—3, 
7-8 (I).

Iată și 
Cluj < 
cu Știința___ __ _ . ___  _ . „
trolul+S.S.E. PI. 10—6, cu Știința Buc. 
7—9 ; Știința Buc.—Petrolul+S.S.E.

PI. 10—6.
Ultimele etape ale campionatului : 

pe 12—14 noiembrie
T. STAMA

★
Clasamentele după

cu Petrolul + 
cu Progresul

rezultatele la sabie : C.S.M. 
cu Petrolul + S.S.E. PI, 12—4, 

i Buc. 10—6 ; Unio cu Pe-

prima etapă a re-
turului :

Floretă băieți :
1. Știința Tg. Mureș 8 6 0 2 67 289:297 12
2. C.S.M. Cluj 7 5 0 2 73 343:463 10
3. Steaua 5 5 0 0 70 189:377 10
4. știința București 5 2 0 3 36 308:266 4
5. Progresul 8 1 0 7 38 533:395 2
6. Unio Satu Mare 7 1 0 6 36 458:331 2

1. Progresul
Floretă fete :

7 7 0 0 81 235:378 14
2. Steaua 5 4 0 1 59 154:275 8
3. Unio Satu Mare 8 4 0 4 57 402:349 8
4. S.P.C. 5 3 0 2 36 237:207 6
5. Știința Tg. Mureș 7 2 0 5 47 318:280 4
6. C.S.M. Cluj 8 0 0 8 40 429:286 0

1. Crișul Oradea
Spadă î

8 5 0 3 66 502:489 10
2. Steaua 5 5 0 0 62 228:373 10
3. C.S.M. Cluj 8 4 0 4 71 467:489 8
4. Știința București 5 4 0 1 49 228:343 8
5. Progresul 7 1 0 6 36 477:355 2
6. Petrolul 4- S.S.E. 

Ploiești 7 1 0 6 26 487:338 2

1. C.S.M. Cluj
Sabie :

7 6 0 1 70 387:470 12
2. Steaua 5 5 0 0 67 220:358 10
3. Știința București 8305 53 509:460 6
4. Unio Satu Mare 7 3 0 4 51 420:403 6
5. S.P.C. 5 3 0 2 38 240:296 6
6. Petrolul + S.S.E. 

Ploiești 8 0 0 8 41 553:399 0
ale returului 

vor desfășura 
în Capitală.

Ultimele două etape 
(a II-a și a III-a) se 
între 12—14 noiembrie

Nu ne-am fi ocupat în mod special 
de arbitrajele prestate de oficialii cu
plajului pugilistic de sîmbătă seara, 
dacă cele două partide (Metalul 
București — Cimentul Medgidia și O- 
limpia-j- Progresul — C.S.M. Reșița) 
nu ne-ar fi oferit din plin acest pri
lej. Nu este vorba de decizii flagrant 
eronate, care să fi schimbat învingă
torul în învins și invers. „Oamenii 
în alb“ — I. Boamfă, I. Pandelescu 
(ambii din Brașov) și C. Bocîrnea 
(Brăila) s-au achitat, în general, bine 
de misiunea încredințată.

Ceea ce se poate imputa însă ar
bitrilor noștri (cînd conduc lupta în 
ring) este faptul că, uneori, „furați" 
de dîrzenia disputei, se . .. pierd și 
fac greșeli, provocînd nemulțumirea 
spectatorilor. Așa s-a întîmplat 
sîmbătă seara, în ultima partidă a 
lei (Petrescu—Creangă), cînd
bitrul Pandelescu l-a abandonat 
pugilistul bucureștean în ultimele 
cunde ale meciului, deși — în acel 
moment — situația din ring nu-i re
clama intervenția.

Nu considerăm însă justificate pro
testele iubitorilor boxului atunci cînd 
au dezaprobat unele hotărîri ale ar
bitrului I. Boamfă. Despre ce este vor
ba ? In partida Cîmpeanu — Ghen- 
ciu, arbitrul Boamfă a sancționat (re
priza a III-a) pe boxerul oaspete, 
pentru loviri cu mănușa deschi ă A- 
tît de vizibile erau... palmft.. iui 
Ghenciu, îneît arbitrul, oricît ar fi 
fost de îngăduitor, nu le putea trece 
cu vederea. Poate numai dacă Boamfă 
ar fi „închis" ochii I ! Dar, cum ar
bitrul brașovean ne-a dovedit, în re
petate rînduri, o mare exigență în 
astfel de situații, era puțin probabil 
ca loviturile neregulamentare ale bo
xerului Ghenciu să rămînă... neob
servate. R. C.

Vineri 5 noiembrie la cinematograful REPUBLICA

IN CĂPRUI FESTIVALULUI FILMULUI SOVIETIC

Turtuhă
AW

ga- 
ar- 
pe 
sc

PUBLICATE Cu : Eduard Pavuls, Karl Lebris
regia : KAMIL IARMATOV
Cu :S. Burhanov, R. Ahmetov, A. Soloviov



Neprețuita „poziție cîștigată“
Am să tncep iarăși cu o amintire. 

Meciul Rapid — Gradjanski din 10 
iulie 1940, în semifinala Cupei Euro
pei Centrale. Jucam al treilea meci, 
după ce in primele două făcusem 
0—0, atît la București cit și la Za
greb.

Al treilea joc — cel despre care 
vorbesc — s-a disputat la Subotița. 
Chiar din primul minut, Gradjanski a 
luat conducerea, prin golul marcat de 
Zimmermancicl. Dar, după 13 minute 
de joc, eu am fost lansat de Baratki, 
l-am depășit pe fundașul dreapta 
Brozovici și „m-am dus". Cînd am 
ajuns în apropierea liniei de 16 m, 
am simtit că sint urmărit de același 
Brozovici și, mai mult, l.am zărit „cu 
coada ochiului", în dreapta, pe celă
lalt fundaș, Beloșevici. In aceeași 
clipă m-am gîndit : am două soluții — 
ori frînez și-l „întorc" încă o dată 
pe Brozovici, ori șutez la poartă, cu 
el „în spate". Soluția trebuia să o 
găsesc într-o fracțiune de secundă. 
Și am găsit-o. Deși nu aveam o pozi
ție favorabilă pentru șut, am recurs 
la procedeul cel mai rudimentar și 
cel mai puțin indicat, izbind mingea 
cu șpițul. Rezultatul ? Gol I Portarul 
Urh. surprins, n-a schițat nici un gest.

De ce v-am povestit această fază, 
trăită acum un sfert de veac ? Pentru 
că asemenea faze vedem de nenumă
rate ori pe terenurile noastre de 
fotbal. Cum procedează jucătorii noș
tri ? in marea majoritate a cazurilor 
ei recurg la prima soluție, frinind a- 
lergarea pentru a-1 mai dribla Încă 
o dată pe adversarul din spate. Re
zultatul ? Excelenta „poziție ciștigată" 
se pierde de cele mai multe ori și 
astfel adversarul recișligă o pozifie 
iremediabil pierdută. Unii Înaintași, 
chiar dacă nu trlnează complet pen
tru ă-și dribla din nou adversarul, 
Încetinesc alergarea, pentru a-și crea 
o poziție de șut mai favorabilă. Gre
șeala este la fel de mare. De cele 
mai multe ori, ca urmare a Încetinirii

alergării, adversarul fl poate „cosi", 
dlndu-t Înaintașului satisfacția plato, 
nică a unei lovituri libere. tntr-ade- 
văr, regulamentul vine, paradoxal, in 
ajutorul... infrectorului, care — cul
mea ironiei I — are posibilitatea să-și 
organizeze in liniște, sub protec/ia ar
bitrului, chiar și un zid In fata porții.

Din păcate, prea putini slnt jucăto
rii care recurg la solufia rapidă și 
simplă a șutului, cind adversarul e 
depășit. Jucătorii noștri lși scuză u- 
neori Încetinirea alergării, motivtnd 
că nu și-au văzut sau nu și-au simtit 
adversarul. Pretextul este total ne
fondat. Adversarul nu trebuie să fie 
nici văzut și nici simtit. El trebuie 
INTOTDEAUNA PRESUPUS.

Nu-mi rămîne decît să dau un sin
gur exemplu viu, pentru a întări cele 
spuse mai sus. Toată lumea a văzut 
la televizor meciul Brazilia — 
U.R.S.S. (3—0). Toată lumea a sărit 
de pe scaune la faimosul gol al 
treilea înscris de Pele. Ce a făcut 
Pele ? A țîșnit de la mijlocul terenu
lui, a accelerat alergarea direct spre 
poartă și n-a mai manifestat nici un 
singur gest de șovăială, pînă în mo
mentul șutului la poartă, deși a avut 
un adversar în spate. întreaga acțiu
ne a „perlei negre" ne-a demonstrat 
că el A PRESUPUS în permanență 
existența adversarului direct. Șutul 
lui Pele a fost o adevărată capodope
ră de măiestrie fotbalistică. Noi nu 
vom izbuti, poate, același șut de kino. 
gramă, dar acesta nu e un motiv de 
renunțare. Avem datoria să recurgem 
întotdeauna la prima soluție, care e, 
oricum cea mai eficace, chiar și a- 
tunci cînd se încheie cu un șpiț.

„Poziția cîștigată" nu trebuie să o 
cedăm în nici un caz.

IONICA BOGDAN
antrenor

în așteptarea meciului de juniori

iDIN JOII
? A |
;i n joi]

România — U. R. S. S.
SIBIU, 3 (prin telefon). — Publicul 

slbian așteaptă cu mult Interes tn- 
tîlnirea de joi după-amiază, dintre se
lecționatele de juniori ale României 
și U.R.S.S.

Juniorii noștri, recomandați de 
suita celor trei rezultate bune obți
nute în deplasare (0—0 la Praga, cu 
Cehoslovacia, 1—0 la Neubranden
burg, cu R, D. Germană și 1—0 la 
Torun, cu Polonia), vor căuta, de
sigur, să-și îmbogățească palmaresul 
cu o nouă victorie.

Meciul se anunță foarte disputat.

cunoscută fiind valoarea formației 
sovietice de juniori.

In cadrul pregătirilor pentru meci, 
juniorii sovietici au făcut miercuri 
un antrenament de acomodare pe 
stadionul unde va avea loc întîlnirea.

Lotul nostru de juniori s-a mai 
antrenat marți și miercuri, formația 
care va intra azi pe teren fiind, pro
babil, cea care a obținut victoria la 
Torun.

ILIE IONESCU-coresp.

Conduși 73 de minute cu 1-0

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Desene de S. NOVAC |
Dumitru Rotărelu, îngrljlto- > 

rul stadionului „1 Mal’ din I 
Turnu Severin, nu dă voie e- ■ 
levllor de Ia Liceul nr. 3, si
tuat în vecinătate, să facă I 
sport aci. In schimb, 8—10 | 
curci ciugulesc, nestingherite, 
Iarba de pe terenul de fotbal. ■ 
(M. Focșnn și Gh. loniță — co- ■ 
respondențl). ■

f

DUMINICĂ—ETAPĂ ÎN
Așa cum s-a mai anunțat, dumi

nică se va disputa o nouă etapă 
în cadrul „CUPEI ROMÂNIEI". Cu 
acest prilej vor intra în competi
ție echipele din categoria B. Iată 
programul :

Minobrad Vatra Domei-Foresta 
Fălticeni, Constructorul Vaslul- 
Dinamo Bacău, Gloria Bîrlad-Oțe- 
lul Galați, Petrolul Moinești-Cea- 
hlăul P. Neamț, Chimia Mărășești- 
Textila Buhuși, Rapid Mizil-Con- 
structorul Brăila, Victoria Galați- 
Fructexport Focșani, U.A.S. Năvo- 
dari-Portul Constanța, Cimentul 
Medgidia-Dinamo Victoria București, 
VT,ia Lehliu - Știința Bucu
rești, Rapid Plopeni-Flacăra Mo- 

reni, Dîmbovița București-C. F. R. 
Roșiori, Dunărea Giurgiu-Progresul 
București, Chimia Tr. Măgurele- 

Metalul București, Forestiera Stîl- 
peni-Metalul Tîrgoviște. Rapid Pia
tra Oit-Oltul Rm. Vîlcea, Metalul 
Craiova-Jiul Petrila, Dunărea Ca- 
lafat-Victoria Tg. Jiu, Minerul 
Ghelar-C. F. R. Arad, Victoria Că- 
lan-Minerul Lupeni, Muncitorul 

Reșița-C.F.R. Caransebeș, U. M. T. 
Timișoara-C.S.M. Reșița, Gloria Io- 
șia-Minerul Bihor, Steaua roșie Sa- 
lonta-Vagonul Arad, Unio Satu

„CUPA ROMÂNIEI"
Mare-Recolta Cărei, Forestiera Si
ghetul Marmației-Minerul Baia 
Mare, Gloria Bistrița-Clujeana, Mi
nerul Baia de Arieș-Ind. sîrmei C. 
Turzii, Soda Ocna Mureș-Arieșul 
Turda, A. S. Aiud-A. S. Cugir, Mu
reșul Luduș-A.S.A. Tg. Mureș, 
Știința Tg. Mureș-Textila Sf. 
Gheorghe, Chimia Făgăraș-Gaz me
tan Mediaș, Metalul Copșa Mică- 
C. S. M. Sibiu, Rulmentul Brașov- 
Poiana Cîmpina.

Toate jocurile vor începe la ora 
14,30 cu excepția celor din orașele 
Mizil, Medgidia, Timișoara, Ocna 
Mureș, Făgăraș, Galați, București, 
Craiova și Brașov care încep la 
ora 10.

Meciurile din campionatul regi
onal ale echipelor programate vor 
fi amînate pentru miercuri 10 no
iembrie

„olimpicii44
(Urmare din ptg. 1) 

la C.S.M.S. Iași, nu-și sincronizează 
acțiunile ș.a.m.d.

Ce au făcut în acest timp polo
nezii ? Au jucat cu o îndîrjire dem
nă de admirat, de parcă disputau 
finala campionatului mondial, au 
construit în fața porții lor un zid 
de netrecut, apărîndu-se chiar și cu 
toți jucătorii (la un corner la poarta 
lor, toți cei 11 erau în careul mic) 
și, spre deosebire de echipa noas
tră, combinau extrem de simplu, în 
viteză, pe direcția porții, punînd ac
cent pe contraatac. La o astfel de 
acțiune, în min. 15, Boc întîrzie să 
intervină, exact ca la golul marcat 
de U.T.A. duminică la Ploiești, dîn- 
du-i lui Jarosik posibilitatea să des
chidă scorul, el fructificînd o pasă 
primită de la Kovalik. După gol, 
„olimpicii" noștri atacă din nou, do
mină, șutează, dar ratează !...

Nici după pauză nu se schimbă 
aspectul partidei. Dominăm din nou. 
In min. 47 Pocialik are o interven
ție uluitoare și boxează un șut pu
ternic, expediat de Frățilă de la 
6—7 metri, într-o fază în care apă
rarea poloneză fusese făcută K.O. 
Sătmăreanu iese de la „cutie”, se 
avîntă tot mai mult spre poarta oas
peților. Și face foarte bine pentru 
că jocul lui va da roade mai tîr- 
ziu. O nouă fază ne taie răsuflarea: 
în min. 67 Matei execută o lovitură 
liberă de la 18 m, lateral de poartă, 
dar Frățilă trimite cu capul, în bară! 
Vitalitatea echipei noastre macină 
însă, încetul cu încetul, rezistența 
polonezilor și în min. 73 Frățilă e- 
galează, transformînd un penalti a- 
cordat în urma unui henț.

Din acel minut jucătorilor noștri 
parcă li se dezleagă picioarele. Ac
țiunile lor sînt mai gîndite, cîștigă 
în spectaculozitate și eficacitate. Ast
fel, după ce Nunweiller VI ratează 
de două ori, anunțînd parcă golul 
victoriei, Frățilă trimite mingea în

ne-au dat emoții
plasă (min. 78). Felicitările se în
dreaptă însă și către Sătmăreanu, 
care îi trimisese o pasă lungă, cu 
boltă, la picior.

Victoria este prețioasă și ea a 
fost obținută în fața unei echipe 
bine pregătită, atletică, cu o tehnică 
și un joc cu capul dintre cele mai 
bune. Totuși, așa cum am mai spus, 
jocul „olimpicilor" noștri nu ne-a 
mulțumit pe deplin. Au fost destule 
momente în care spectatorii și-au a- 
rătat dezaprobarea pentru jocul în- 
cîlcit, fără orizont, cu pase date pe 
loc, fără să aducă vreun cîștig de 
teren. Dar cel mai mult au greșit 
fotbaliștii români atunci cînd se gă
seau în fața apărării hotărîte a oas
peților. După meci, antrenorii B. 
Marian și A. Niculescu au constatat 
și ei același lucru, spunîndu-ne că 
jucătorii noștri nu știu să se descurce 
în fața apărărilor supraaglomerate, 
nu știu să tragă la poartă în situa
ții dificile, cum ar fi pozițiile deze
chilibrate etc. De acord 1

Dar cine să-i învețe pe jucători, 
tovarăși antrenori ? Cine să-i învețe 
cum să depășească apărările supra- 
numerice și cum să tragă la poartă 
chiar atunci cînd se găsesc în poziții 
dificile ? Oare nu dumneavoastră ?...

Arbitrul Petar Djonev (Bulgaria) a 
condus bine formațiile :

ROMÂNIA : Constantinescu —
SĂTMĂREANU, Boc, Grăjdeanu, 
Mocann — Ștefănescu. Nunweiller 
VI (min. 60 DOBRIN) — Matei, 
Frățilă, Cuperman (min. 60 NUN
WEILLER VI), Moldoveanu (min. 
34 Naghi, min. 60 CUPERMAN).

POLONIA : Pocialik — Slomiany, 
KOTLARCZIK, WINKLER (min.

I— Ce om I In loc să le mă- I 
nince pe ele, ne mănincă pe * 
, noi...l »I * I

Din cauza proastei organi-

Izări. meciul de pregătire des- I 
fășurat la Craiova între echi- | 
pele de fotbal Știința și Dina-

Imo Pitești s-a disputat mai ■ 
mult pe întuneric. Din acest I 
motiv arbitrul a fluierat sfîr- ■ 
șitul jocului cu 8 minute mai a 
devreme. (M. Băloi — coresp.). I

67, Musialek), 
Pielok — Rother, 
Kovalik.

Ravilok — SUSKI, 
Willim, JAROSIK,

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I
1
I
I
I

— Nu prea nimerim noi poar- 
ta pe lumină, dar pe întunericl I

* IJocul de handbal dintre e- | 
chipele A.S.A. Sibiu și Chimia 
Făgăraș, programat pentru ora ■ 
11, a început la ora 13.20 ! Co I 
misia regională de handbal, la ■ 
cererea echipei din Făgăraș, 
aprobase schimbarea orei de I 
începere dar a... uitat să-i | 
anunțe pe organizatori. (O. 
Leikep — coresp.) |
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MECIURI AMICALE

Rezultate din campionatul 
republican de juniori

Flacăra Morenl — Dinamo București 
2—4 (1—2) ; Metalul Tîrgoviște — Elec
trica Fieni 1—0 (0—0) ; Foresta Fălticeni
— C.F.R. Pașcani 0—3 (0—2) ; Minerul
Lupeni — Victoria Călan 5—0 (2—0) ; 
Forestiera Sighetul Marmației — Re
colta Cărei 1—0 (0—0) ; Rapid Mizil — 
Victoria Giurgiu 1—0 (1—0) : Metalo-
sport Galați — Dinamo Bacău 1—2 
(0—1) ; Siderurgistul Galați — Petrolul 
Moinești 5—0 (0—0) ; Oțelul Galați — 
Fructexport Focșani 0—0 ; Minerul Deva
— Electroputere Craiova 0—4 (0—2) ;
Metalul Hunedoara — Victoria Tg. Jiu 
2—3 (1—2) ; Electromotor Timișoara — 
C.F.R. Arad 1—1 (1—0) ; C.S.M.S. Iași — 
Ceahlăul P. Neamț 4—0 (0—0) ; Locomo
tiva Iași — Metalul Rădăuți 5—0 (3—0) ; 
știința București — Dinamo Victoria 
București 3—1 (2—0) ; Progresul Bucu
rești — Steaua București 1—0 (1—0) ; Ind. 
sîrmei C. Turzii — Soda Ocna Mureș 
6—0 (3—0) ; Chimia Orașul Gheorghe
Gheorghiu-Dej — Flamura roșie Tecuci 
»,—0 (0—0) ; Textila Sf. Gheorghe —
Tractorul Brașov 1—2 (1—2) ; Unirea Dej
— Chimica Tîrnăveni 0—1 (0—1) ; Mine
rul Bala Sprle — Olimpia Oradea 1—0 
(1—0) : Progresul Strehaia — Jiul Pe
trila 4—0 (2—0) ; Minerul Anina — Vago
nul Arad 2—2 (1—1).

Programul concursului Ptonosport 
din 7 noiembrie cuprinde 7 meciuri 
din campionatul nostru categoria A 
și 6 meciuri din campionatul italian 
categoria B. Pentru acest concurs, 
tov Gheorghe Stănculescu, secretarul 
colegiului central de antrenori, a dat 
următorul pronostic :

I. Steagul roșu — Steaua 2
II. Rapid — Știința Timișoara 1

III. Dinamo Pitești — Crișul 1
IV. U.T.A. — Farul 1
V. Siderurgistul — Știința Cluj 1 x

VI. Știința Craiova — CSMS Iași 1
VII. Alessandria — Venezia x 2

VIII. Catanzaro — Monza 1
IX. Livorno — Novara x 1
X. Messina — Verona 1

XI. Modena — Mantova 1x2
XII. Potenza — Palermo x 2

XIII. Dinamo Buc. — Petrolul 1 x
PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 44 din 3 noiembrie 1965 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

41 44 14 38 26 24
Numere de rezervă : 16 30.
Fond de premii: 1.063.894 lei din 

care 362.184 lei la categoria I.
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante dc eatcgoria a H-a de la con
cursul Pronoexpres nr. 43 din 27 oc

tombrie a.c. a revenit participantului 
Ghimpel Otto din Timișoara.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 10 noiembrie 1965 la Timi
șoara.

LOTO

Azi pe terenul Timpuri noi au Ioc 
meciurile amicale Timpuri noi —• 
Abatorul (ora 13) și Steaua — Fla
căra roșie (ora 15).

120.000 lei pe un bilet sfert la Loto.
Premiile întregi și sferturi la trage

rea Loto din 29 octombrie 1965:
Premiul suplimentar I sfert: 1 a

120.000 lei ; premiul suplimentar II : 
4 a 17.336 lei și 4 a 4.334 lei; cate
goria I : 3 a 17.336 lei și 8 a 4.334 
lei ; categoria a Il-a: 8 a 7.537 lei și 
14 a 1.884 lei ; categoria a IlI-a: 35 
a 1.958 Iei și 37 a 489 Iei; categoria a 
lV-a : 54 a 1.229 lei și 66 a 307 lei ; 
categoria a V-a : 82 a 777 lei și 118 a 
194 lei ; categoria a Vl-a: 114 a 532 
lei și 195 a 133 lei ; categoria a VII-a: 
203 a 334 lei și 223 a 83 lei; cate
goria a VIII-a: 223 a 301 lei și 257 a 
75 lei

Report la premiul suplimentar I: 
48.377 lei.

Premiul suplimentar I sfert a fost 
cîștigat de Mătrăcaru Petre din Giur
giu, reg. București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

DE LA LE.B.S.

— Programarea acestor me
ciuri este ca... buletinul me
teorologic. Una sene pe hîrtie 

Iși alta e pe... teren 1★
Echipa de fotbal a liceului 

Idin Melinești — raionul Fi- 
liași — din campionatul raio
nal, nu a c.vut pînă în prezent I satisfacția de a juca pe te
ren propriu, deoarece echipe
le U.I.L.-Filiași și Avîntul-Fi- 

Iliași, cu care trebuiau să se 
întîlnească nu s-au prezentat. 
(C. Pîrvan — coresp.)

• Pentru cuplajul de fotbal Di
namo București — Petrolul și Rapid — 
Știința Timișoara din 7.XI de pe sta
dionul „23 August" biletele se găsesc 
de vînzare la casele speciale obiș
nuite.

• i Casa specială din str. Ion Vidu 
vinde și bilete pentru cuplajul de box 
Metalul București — C.S.M.S. Iași și 
Olimpia -j- Progresul — C.S.O. Baia 
Mare de sîmbătă 6.XI. ora 18 din 
sala Floreaspa.

•> Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public joi și sîmbătă orele 17— 
19 și duminică orele 10—13 și 16—18. 
Se închiriază ghete cu patine.

• i La bazinul acoperit Floreasca 
se primesc înscrieri pentru cursurile 
de inițiere la înot pentru copii,

I
I Corul: „S-așează bruma peste 
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S-au încheiat
campionatele mondiale

de haltere
TEHERAN 3 (Agerpres). — în ul

tima zi a campionatelor mondiale de 
haltere s-au desfășurat întrecerile la 
categoria grea. Campionul olimpic 
Leonid Jabotinski (Uniunea Sovie
tică) a cîștigat titlul de campion 
mondial cu o performanță de 552 kg. 
(185—165—202,500). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Gubner (Statele 
Unite) cu 545 kg și Ecser (Ungaria) 
cu 522,500 kg.

într-o încercare suplimentară, Ja
botinski a stabilit un nou record 
mondial Ia stilul smuls cu perfor
manta de 173,500 kg, corectînd cu 
1 kg vechiul record deținut de so
vieticul Iuri Vlasov.

spobtuz
S10B

Noi întreceri internaționale 
ale laptătorilor noștri

în luna noiembrie luptătorii de la 
greco-romane și libere vor participa 
la două turnee internaționale. In zi
lele de 12, 13 și 14 la Haskov (R.P. 
Bulgaria} va avea loc un turneu me
morial cu participarea unor luptători 
fruntași, la ambele stiluri, din Ceho
slovacia, Grecia, Iugoslavia, Suedia, 
Ungaria, Polonia, R.D. Germană, Bul
garia, Uniunea Sovietică și România.

Țara noastră va fi reprezentată de 
10 sportivi (cinci la greco-romane și 
cinci la libere). Federația de lupte s-a

sportivi : 
L Enache, 
(greco-ro- 

N. Cristea, 
Șt. Stîngu

fixat asupra următorilor 
I- Baciu, Gh. Gheorghe, 
FI. Ciorcilă, G. Mezinca 
mane) și Gh. Tăpălagă, 
P. Cuman, Gh. Ureianu, 
(libere).

în zilele de 27 și 28, luptătorii noș
tri se vor deplasa în Cehoslovacia 
unde va avea loc un interesant tur
neu internațional de „greco-romane“. 
Lotul de sportivi care va participa 
la această competiție n-a fost încă 
alcătuit.4-2-4 oferă mai mult spectacol!

Oslo așteaptă pe cei mai buni 
schiori ai lumii

Adversarii sistemului „4—2—4“ au 
de obicei ca argument faptul că aces
ta ar face fotbalul mai puțin specta
culos. De exact contrariul este con
vins comentatorul sportiv al ziarului 
„AKTUELT" din Copenhaga, care 
consideră că la mijloc este vorba de 
o confuzie. 4—2—4 nu este sinonim 
cu „betonul" ! — atrage atenția qaze- 
tarul danez și argumentează aceasta 
în cadrul unui lung articol. Iată 
mai jos, cîteva pasaje semnificative :

„încă mai există o serie de oameni 
„ai fotbalului" — jucători, spectatori, 
ziariști — care consideră sistemele 
de joc ca ceva rău... Ei zic că tinerii 
fotbaliști vor juca mai bine fără 
constrlngerea unui sistem, ghidln- 
du-se numai după propriul lor in
stinct. Este Io greșeală. Lăsați la 
voia înflmplării, jucătorii s-ar repezi 
la balon lntr-o grămadă informă, că i- 
tlnd fiecare să marcheze. Primul lu
cru pe care trebuie să-l învefe cei 
care se inițiază In fotbal este să 
joace colectiv. Mai tlrziu, ei Învață 
să acopere fiecare o anumită arie 
a terenului, să-și păstreze locul. De 
aci, sistemele și denumirea lor, după 
modul cum slnt așezați jucătorii pe 
teren : sistemul cu 2 fundași, 
fundași, 4—2—4 ele.

De fapt, această terminologie 
ză unele confuzii. Deosebirea 
vechiul sistem cu 2 fundași 
modern — 4—2—4 — este neglijabilă, 
diferă doar numele. Intre timp, ia 
modă a fost sistemul cu 3 fundași 
(WM), care la introducere a fost 
foarte criticat. I s-a spus „sistemul 
analfabet Hor" și nu fără dreptate.

Aci se dădea fiecărui jucător din 
apărare sarcina să marcheze cu stric
tele un adversar, așa că apărătorul 
nu mai avea nevoie să gindească... 
Acest sistem făcea jocul foarte mo
noton, fiindcă Înaintașii erau atlt 
de strict marcaji, Incit puteau să fie 
neutralizați fără dificultate de către 
apărători laborioși și bine dotați fizi
cește, chiar dacă erau fotbaliști mai 
puțin buni. Multi dintre specialiști

Revista piesei străine

cu 3

creea- 
dintre 
și cel

preconizau atunci reluarea sistemu
lui cu 2 fundași, dar practica s-a În
clinat In fața eficacității evidente a 
WM-ului.

Iată Insă că brazilienii au găsit 
ceva și mai eficace, ceva sortit să 
facă fotbalul mai interesant, mai spec
taculos. Este așa numitul sistem 
4—2—4. In apărare el este Insă a- 

' proape identic cu vechiul sistem, cu 
2 fundași. Numai că acum ei se nu
mesc „fundași centrali**, In timp ce 

’ apărătorii laterali acționează ca ve
chii mijlocași de margine (binelnte- 

• Ies, cind acționează cum trebuie!). 
' Poate că nu ne Înșelăm spunlnd 
f că mulți dintre cei care astăzi con- 
, sideră sistemul 4—2—4 drept o nero- 
[ zie, au fost altădată entuziasmați de 
i același sistem, clhd el purta alt nu

me. Că 4—2—4 nu este de loc o ne- 
1 rozie o dovedește faptul că, In 1958, 

brazilienii au devenit campioni mon-

Caleidoscop
COMITETUL executiv al 

Federației internaționale 
de box amator intențio
nează să introducă obli
gativitatea purtării căști
lor de protecție. In acest 
sens va fi omologată o 
cască tip, care urmează să 
fie adoptată la congresul 
din septembrie anul viitor, 
la Roma.

prima ședință să ia în dis
cuție actualul sistem de 
disputare a calificărilor în 
diferite competiții, inclusiv 
campionatul mondial. A- 
nume, în'.Unirile care ho
tărăsc calificările să nu 
se mai dispute tur-retur. 
Pe terenul fiecărei echipe, 
ci o singură întîlnire pe 
teren neutru.

PREMIUL. „Octombrie", 
care se acordă în fiecare 
an în cinstea eliberării 
Belgradului, celor mai e- 
minenți reprezentanți din 
toate domeniile de activi
tate, a fost acordat a_ 
nul acesta și la cinci re
prezentanți ai sportului. 
Printre cei premiați se 
găsesc Radivoe Koraci, cu
noscut baschetbalist iugo
slav, de peste o sută de 
ori component al echipei 
naționale, declarat anul 
acesta „cel mai bun sportiv 
al Belgradului". Un alt 
premiat este Liubomir 
Vukadinovici, ziarist și co
mentator sportiv, redactor 
la „Politika" Belgrad.

TITLUL DE „cea mai 
devotată soție de sportiv" 
l-a cîștigat Jacqueline 
Cluny, care l-a însoțit pe 
soțul ei în timpul gigan
ticei curse de marș Stras
bourg—Paris (peste 
km.), mărșăluind 
lui sau mergînd 
cicletă cu motor.

300
înaintea 

pe o bi-

Londra,REVENIND la
de la Paris, unde a asis
tat ia recentul meci de 
fotbal Franța — Iugoslavia, 
sir Stanley Rous, preșe
dintele F.I.F.A., a decla
rat că în urma celor pe
trecute la întîlnirea de la 
Paris (n.n. meci dur. pre
sărat cu brutalități) — 
precum șî la alte întîlniri 
ce hotărau calificarea în. 
tr-o competiție sau alta— 
va propune comitetului e- 
xecutiv F.I.F.A. ca în

CONDUCĂTORUL 
bului 
format 
chipei 
bona, 
que, a 
membrilor 
să facă donații cît 
mari. ' ' 
casat decît o mica parte 
din suma dorită, Almasque 
a declarat greva.. foa
mei. El intenționează să 
continue greva pînă cînd 
se realizează întreaga su
mă necesară.

CllL-
„Grupul celor 1000" 

din suporterii 
Sporting 
Jorgue 
lansat 

săi

e-
Lisa- 

Almas- 
un apel 
cerîndu-le 

mai 
lntruclt nu s.a in-

PRESA sportivă spanio
lă acordă în fiecare an 
două interesante premii : 
unul pentru sportivul cel 
mai amabil și altul pen
tru sportivul cel mai nede
licat cu ziariștii. „Premiul 
portocalei" — cum e de
numit cel pentru amabi
litate, a revenit lui San
tana. tenismanul nr. 1 al 
lumii. „Premiul... lămîii" 
i-a fost atribuit fotbalis
tului Suarez, socotit ca 
cel mai... acru cu zia
riștii.

IN ETAPA de săptămîna 
trecută 
lian de 
Calcioa 
record i 
meciuri, 
la egalitate. Nu s-a găsit 
nici un buletin 
cele nouă „x“-uriJ

a concursului tta- 
pronosticuri „Toto 
s-a înregistrat 
european : din

9 s-au

un
12

terminat

cu toate

secol acestui sport popular) trebuie cro
ite și piste noi, pentru campionate, Bu
turugile copacilor au fost îndepărtate, 
stîncile aruncate in aer. iar vegetația 
îngrijită. Au fost construite noi gar
derobe și centre ale presei.

La llolmenkollen, locul clasic al să
riturilor la schi și „altar" al schiului 
nordic, trambulina a fost reconstruită cu 
o cheltuială uriașă și o deosebită grijă 
arhitecturală, pentru a permite sărituri și 
mai lungi. Bugetul organizării depășeșț» 
2 milioane lire sterline.

Schiorilor din Oslo li se cere — de 
pe acum — să manifeste respect față de 
piftiile trasate pentru campionatele 
mondiale de schi, să îngrijească pădu
rile. si în general, „să arate lumii obi
ceiuri de schi adecvate". Vor fi peste 
100 000 de. spectatori, majoritatea nor
vegieni și în special pe schiuri, în 
jurul pistelor campionatelor și de aceea 
avertismentele publicate în ziare și ape
lurile speciale își au probabil rostul, 
chiar de pe acum.

Recent a fost angajat un balet pentru 
festivitatea de deschidere a Campiona
tului mondial de schi pe anul 1966, care 
va avea loc iarna aceasta la Oslo. Ba
letul va exprima prin dans spiritul 
schiului și va fi prezentat de corpul de 
balet al Operei de stat norvegiene. Sco
pul acestei initiative, pentru a cita un 
ziar din Oslo, este „de a proclama le
gătura strînsă dintre sportul norvegian 
și cultură*6.

Lâsînd de o parte grandilocventa de
clarației, ea conține mai mult decît un 
grăunte de adevăr. Norvegienii mai de
grabă trăiesc schiul decît îl cultivă ca 
sport national.

După îndelungi discuții și amînări, 
Oslo a reușit să obțină de la Federația 
Intemafională de schi, organizarea cam
pionatelor de anul viitor, iar municipali
tatea orașului face acum totul pentru ca 
„gloria civica1* să crească prin această 
competiție. Dacă națiunile vor veni să 
schieze în orașul nostru, atunci trebuie 
să li se arate tot ce este mai bun — 
spun organizatorii. Norvegienii sînt foar
te mîndri că au dat lumii schiul și ei 
vor să dovedească acum că sînt în con
tinuare cei mai buni.

In afară de cișfișarea medaliilor, ei 
înțeleg să dea și un exemplu de orga
nizare și comportare. Rină la campionate 
mai sînt patru luni, zăpada nu va veni 
atît de curînd, dar anii de muncă pre
gătitoare au trecut și oamenilor li se 
amintește zilnic acest eveniment.

înconjurată de munți, capitala Norve
giei se află la capătul unui fiord; cen
trul orașului se învecinează cu un cor
don verde natural de mai multe sute 
de mile pătrate, care este în același 
timp și un minunat teren de schi. Este 
numit „Nordmarka** și aici, unde poate 
fi văzută și pădurea și marea, se vor 
aduna 1 000 din cei mai buni schiori 
ai lumii pentru concursul lor, organizat 
la fiecare patru ani.

Deși „Nordmarka** este bogată în pîr- 
tii de schi (a servit timp de peste un

După ziarul englez „The Observer**'

CA3SIUS CLAY: Terrelulti- 
fost 
cla-

la 
a 

practicat de primele trei echipe 
sate, iar anul viitor, in Anglia 
la turneul final al competiției fotba
listice supreme — alte sisteme vor 
fi desigur o raritate.

Dar nu numai eficacitatea face va
loros sistemul 4—2—1. EJ dă adversa
rului mai multă libertate de mișca
re, 11 Iasă să joace fotbal. Lipsa de 
goluri intervine numai acolo unde 
se folosește supra-apărarea (betonul), 
ceea ce nu este 4—2—4. Aceasta este 
cu adevărat o nerozie, fiindcă „be
tonul" caută să anihileze fotbalul, 
coboară calitatea jocului și apoi pe 
aceea a jucătorilor".

dia/j jucînd în acest sistem, 
mul campionat mondial el

nu este un adversar redutabil

Alte păreri în privința aclimatizăriiV

Ia Ciudad de Mexico
Alți specialiști ai delegațiilor par

ticipante la „Săptămîna preolrmpică" 
încheiată la Ciudad de Mexico conti
nuă să comenteze pe larg și să tragă 
o serie de concluzii în ceea ce pri
vește problema aclimatizării la viitoa
rea ediție a Jocurilor Olimpice din 
1968.

Dr. Michio Ikai, profesor de medi
cină Ia Universitatea din Tokio, care 
a însoțit delegația sportivă a Japo
niei la „Mica olimpiadă", a declarat 
ziariștilor că pentru acomodarea 
sportivilor cu altitudinea este nece-

sară sosirea cu o lună înaintea în
ceperii J.O.

Cunoscutul specialist în atletism, 
ziaristul francez Michel Clare, într-un 
amplu reportaj publicat în cotidianul 
„L'Equipe", scrie că după prima ex
periență el s-a fixat asupra a trei 
puncte importante. Astfel, în primele 
3 zile de la sosirea în Mexic spor
tivii trebuie să aibă o activitate foar
te redusă, după care 7 zile sînt ne
cesare acomodării cu decalajul orar, 
iar alte 5—6 zile pentru depășirea 
„crizei climei".

In general, a spus el, unul sportiv 
ii trebuie cel puțin 18 zile de aco
modare și aceasta după ce antrena
mentele pregătitoare s-au făcut în 
tara respectivă la o altitudine apro
piată celei din Mexic. Pentru aceasta 
— a spus Michel 
vil francezi trebuie 
nea Font-Romeau 
părerea sa cea mai 
adaptabilității cu clima din Mexic.

Clare — sporti- 
să prefere regiu- 
care este după 

bună în privin|a

LEUL „Willle", figura simbolică a turneului final al 
campionatului mondial de fotbal, a fost primit la sediul 
Federației engleze de către Denis Fellows, secretarul ge
neral al acestui for. Văzînd această fotografie, în care 
leul are o alură foarte... blîndă șl asociind-o și cu recenta 
înfrîngere suferită de echipa Angliei, pe teren propriu, 
în fața Austriei, unii ziariști se întreabă dacă „Willie" 
nu va fi de prost augur pentru echipa Angliei în turneul 
final...

PROGRAMUL, turneului 
final al campionatului 
mondial de fotbal de anul 
viitor, din Anglia, va fi 
ttpărit în 1 500 000 de «- 
xemplare. Cifra pare cu to
tul exagerată, dar organi
zatorii mizează nu atît pe 
vînzarea pe stadioane cit 
pe faptul că englezii sînt

cunoscuțî ca mari colec
ționari de programe. Do
vadă ? Programul meciului 
Anglia — Selecționata 
F.I F.A. din 1963 a fost 
vîndut în 500 000 de exem
plare, deși la meci n-au 
asistat nici o sută de mii 
de spectatori.

LOS ANGELES, 3 (Agerpres). — 
Campionul mondial neoficial de box 
la categoria „grea", Cassius Clay, în 
drum spre Las Ve-gas [Nevada), unde 
La 22 noiembrie îl va întîlni pe Floyd 
Patterson, în cea de-a doua semifi
nală pentru titlul lumii, s-a oprit la 
Los Angeles. în cadrul unei confe
rințe de presă, Cassius Clay a de
clarat : „Cred că voi cîștiga înainte 
de limită meciul cu Patersson. Acest 
lucru se va produce în rundele 7 
sau 8. Voi deveni și campion mon
dial, versiunea WBA, deoarece Ter
rel, învingătorul lui Chuvalo, nu 
este un adversar redutabil"".

INTERNAZIONALE
Învinsă la atena

CÎTEVA SURPRIZE ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE

Ieri, în meci amical, la Atena s-au 
întîlnit echipele 
zionale și A. E. 
mația gazdă a 
2—1 (0—1). Au 
11), Stamatiadis 
ris (min. 78). Au asistat 25 000 de 
spectatori.

de fotbal Interna
ls. Surprinzător, for- 
obtinut victoria cu 
marcat: Peiro (min. 
(min. 77) și Vendu-

, ★ÎN COMPETIȚIILE
„CUPA CUPELOR".

Dukla—Honved Budapesta 2—3. 
chy a marcat 3 goluri.

„CUPA ORAȘELOR TÎRGURI". La 
Budapesta : Ujpesti Dozsa — 
3—0!; La Izmir: Gdztepe— 
1860 2—1; La Salonik : Aris — F.C. 
Kdln 2—1. Toate meciurile s-au des
fășurat în cadrul primului tur.

EUROPENE : 
LA PRAGA, 

Ti-

PE SCURT
• Echipa cehoslovacă de rugbi Sparta pleacă la 8 noiembrie în 

unde va susține două întîlniri. Jocurile constituie revanșa la cele două 
pe care rugbiștii francezi le-au susținut în Cehoslovacia în primăvara 
an.

• în
hochei
toarele
Moscova
komotiv Moscova—Spartak Moscova 5—

cadrul campionatului unional de 
pe gheață s-au înregistrat urmă- 

rezultate : Aripile Sovietelor 
Himik Voskresensk 4—3 ; Lo-

Franța* 
meciuri 
acestui

4 ; Dinamo Kiev—Sibir Novosibirsk 4—3. 
In clasament conduce ȚSKA cu 13 punc
te, urmată de Spartak Moscova cu 12 
puncte.

au cîștigat turneul internațional de la• Handbalistele de la Dukla Fraga . _ . ______
Witten (R. F. Germană). Sportivele cehoslovace au cîștigat jocul cu T. G. Wit
ten cu scorul de 17—8 (8—4) și au învins pe B. S. V. Solingen cu 12—5 (7—3). 
Pe locul doi s-a clasat echipa T. G. Witten, care a dispus de B. S. V. Solingen 
CU 13—9 (8—8).

e Intr-un med contînd pentru „Cupa I vins cu scorul de 5—0 formația La Palette- 
campionilor europeni" la tenis de masă .
echipa feminină Spartak Fraga a în.

auBruxelles. Din echipa cehoslovacă 
făcut parte Luzova și Karlikova,

• Meciul pentru titlul mondial la șașki (dame) desfășurat la Tbilisi 
încheiat cu victoria sportivului sovietic Iser Kuperman, care l-a învins 

Kuper- 
pentru

13—7 
man, 
titlul

pe compatriotul său Viaceslav Șcegolev. Campionul mondial Iser 
în vîrstă de 43 de ani, este de profesie inginer. Viitorul meci 
mondial va avea loc în anul 1968.

• în
prinde ... ____
de handbal a Japoniei a realizat două 
victorii. Sportivele japoneze au învins

de 15— 
și au cîștigat cu 21—4 (10—1) în- 
cu Lokomotiv ZUina.

cadrul turneului pe care îl între- , formația C.Z. Litvinov cu scorul 
în Cehoslovacia, echipa feminină 12 (5—7) 

tîlnirea

O Echipele de volei (bărbați și femei) aleO Echipele de volei (bărbați și femei) ale Uniunii Sovietice și S.U.A. au 
susținut două jocuri demonstrative la Montreal (Canada). în ambele meciuri 
victoria a revenit sportivilor sovietici cu scorul de 3—0.
• Ciclistul columbian Marco Antonio 

Navas a stabilit la Roma un record 
mondial de rezistență. El a pedalat în
continuu timp de 194 h 01,0, alimentîn-

• Pe pista de Ia Bonneville — Salt — Flats (Utah) pilotînd un automobil 
prevăzut cu motor cu reacție, sportivul american Craig Breedlove a realizat 
un nou record mondial de viteză cu media orară de 893,390 km. Vechiul re
cord la această categorie de mașini aparținea lui Art Arfons cu performanța 
de 863,750 km.

Recordul mondial la automobile cu pistoane este deținut de englezul Do
nald Campbell cu 648,725 km.

du-se pe bicicletă. Performanța sa este 
mai bună cu 2h01,0 decît recordul pre
cedent, care-i aparținea.
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