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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

WTUAUTATEA SPORÎlW
ECI INTERNATIONAL DE 
JTBAL LA MORENI
MC' ''ENI, 11 (prin telefon).

.„.calitate s-a disputat în- 
nlrea internațională de fot- 
il dintre echipele Flacăra 
oreni șl Septemvrl Slava 
ihailovgrad (R. P. Bulgaria), 
i capătul unui joc viu dls- 
utat, gazdele au cîștigat cu 
torul de 1—0 (1—0). Unicul 
unct al partidei a fost înscris 
3 Traian Popescu (min. 45).

GH. HJNCA-coresp.

simpozion pe tema ^Actuali
tatea în tehnica și tactica bas
chetului". Referatul va fi sus
ținut de prof. Aurel Predescu, 
antrenor federal, și va fi ur
mat de un film pe teme 
baschet. Sînt invitați să 
parte antrenorii, activiștii 
jucătorii de baschet.

S.V. HANNOVER SO
SEȘTE AZI ÎN CAPITALA

1/ <3
de 
ia
Și

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

OXERI ROMANI LA 
URNEUL „.MANUSA DE 
iUR"
ILa turneul internațional 
ox de la Belgrad dotat 
Mănușa de aur“ au fost 
itați și 4 boxeri români, 
erația de specialitate s-a

de 
cu 
in- 
Fe- 

__ ,_ ___... ho- 
irît asupra următorilor spor- 
Ivi: Dumitru Davidescu (mus- 
ă), Nicolae Puiu (cocoș), Iosif 
lihalic (ușoară) șl Ion Monea 
semigrea) sau Nicolae Moldo- 
an (pană).
Competiția organizată de 

'ederația iugoslavă de box 
■a avea loc în zilele de 29 și 
:0 noiembrie, 1 și 2 decembrie 
i.c.

Azi sosește în Capitală for
mația din prima ligă a R. F. 
Germane, S. V. Hannover 96. 
Echipa vest-germană va fi par
tenerul de joc de duminică al 
selecționatei noastre divizio
nare A.

Iată formația probabilă a 
oaspeților: Podslay — Steln- 
wedel, Bohnsack — Mittrow- 
ski, Laszig, Bena — Heiser, 
Siemensmeyer, Rodekamp, 
Nix, Bandura.

JOCURI ÎN CAMPIONATUL 
DE BASCHET

SIMPOZION DE BASCHET
Azi, cu începere de la ora

18. în sala A a Institutului 
i cultură fizică, are loc un

Ieri s-au disputat o serie de 
partide din cadrul seriei I a 
campionatului masculin de 
baschet categoria A. Iată re
zultatele înregistrate : —
Cluj — Aurul Brad 
(43—27); Știința Galați 
ința Timișoara 83—66 
Dinamo Oradea — 
București 73—71 (31—44); Stea
gul roșu Brașov — Steaua 
București 66—75 (26—31).

Știința 
94—57 

— Ștl- 
(51—35);

Rapid
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IUGOSLAVIA - ROMÂNII 
(TINERET) LA GIMNASTICII

In timp ce, în București, 
fruntașii gimnasticii noastre 
participă la campionatele in
ternaționale, echipele de tine
ret ale României își măsoară 
forțele, la Zrenjanin cu for
mațiile similare ale Iugoslaviei. 
Reprezentativele noastre au 
următoarea componență: Lu
cia Chiriță, Rodica Apăteanu, 
Irina Sărăcuț, Mioara Popescu, 
Claudia Voicu șl Petrica Ceam- 
pelea ; Ion Teodorescu, Vasile 
Coșariu, Levente Gagyi, 
Păunescu, Cornel Bălcn și 
tre Mărcuțiu.

Gh. 
Pe-

Ultimele pregătiri și start in campionatele
internaționale ac gimnastica

Ieri, în sala Floreasca, parti- 
cipanții la campionatele inter
naționale de gimnastică ale 
României au făcut ultimele „re
tușuri" ale exercițiilor, au în
cercat aparatele, executînd 
unele mișcări dificile sau le
gături de elemente. S-au întîl- 
nit aici gimnastele franceze cu 
cele poloneze, sportivii noștri

cu cei maghiari. Gheorghe Con- 
dovici s-a sfătuit (în limba in
ternațională a semnelor prie
tenești) cu polonezul Alfred

Dacă „febra de start" s-ar 
putea măsura cu termometrul, 
am putea spune că mercurul a 
început încă de ieri să se urce

Pronosticuri ? Sînt greu 
dat. Multi concurenti tineri, 
lentati, bine pregătiți, 
marie Heritz sau Rozalia Baizat?

Reportajul nostru

Freamăt studențesc
’■oituI a pornit de la un 
mț' expus în holul Facultă- 
de limbă și literatură ro- 
nă: „Cupa interani"-, joacă 
iul"... cu „anul" („anul" nu 
yortă, se schimbă de la 
rtămînă la săptămână după 
ternul de departajare). Ăm 
nărit febra pregătirii la stu
dii din „V“. Pauza cursului 

critică literară este prea 
irtă pentru a organiza par- 
a de mîine. Spiritele se cal
ează pentru o oră, ca să se 
«prindă subit, surprinzînd 
in spontaneitatea și fantezia 
?p*'Terilor.
'ăa. să te apropii de ei, să 
apreciezi intenția și să cîn- 

■ești rezultatul, trebuie să 
;elegi mai întîi un lucru. La 
onsacrați" totul e să j'aci 
balul pe care l-ai învățat 
i pe care-1 „crezi" tu efica- 
, conformîndu-te timpului și 
punîndu-te fluierului arbitru- 
. Cînd antrenezi o partidă 
licală, numărul problemelor 

se ridică este infinit mai 
ire. „Preliminariile" partidei 

solicită serios timpul și 
•rviii: trebuie închegată o 
rmație (e greu să alegi o e-

chipă din circa 50 de amatori), 
trebuie stabilit un teren, gă
sit un conducător, solicitat un 
arbitru. Toată această „agitație 
administrativă" constituie pri
ma fază a partidei și cade tot 
în sarcina jucătorilor. Rezol- 
vînd și problema echipamen
tului și asigurîndu-și susțină
torii morali, jucătorii intră „li- 
niiștiți" în arenă.

Stipulațiile sînt fixate de 
părți în comun acord. De data 
asta, propune pentru „V" 
Sandu Ismăileanu și primește 
din pairtea anului IV Ilie Că
lin.

— Baza Tei,
— 10 ; plnă 

minor.
— 10.
— Nu uita(i
„Secretul" formației-bază (in-

teren II, ora 9. 
la 9 avem se-

de fluier.

fluența fotbalului „mare") e 
strict respectat.

— Cine e portar la voi ?
— Unul tare la gramatică...
— Mulțumesc 1
Curiozitatea mă trimite la 

teren: baza sportivă Tei. Pri
ma surpriză mii-a oferit-o par
cul. Aveam certitudinea că o 
dată cu noiembrie frenezia și 
exuberanta lui iulie și august 
erau consumate total. Aici pre
supunerile sînt repede răstur
nate. Fiecare ramură sportivă 
își „antrena" favoritii. De Ia 
înălțime aveai panorama — în 
miniatură — a unui sat olim
pic. Mi-am căutat „cunoștin
țele' și le-am descoperit în 
dreapta, făcînd acomodarea.

NUȘA MUSCELEANU
(Continuare în pag, a 3-a)

3IN
vou

PATINOAR.
e curind s-a redeschis pati- 
oarul artificial din parcul 
23 August", bază sportivă care 
rimește zilnic pe numeroșii 
neri și virstnici amatori de a 
etrece plăcut și reconfortant 
'leva ore. Dovadă: imaginea 

alăturată

Foto : Aurel Neagu

de 
ta- 

Rose-

I

Gra)ia Cristinei Doboșan-Ionifă (România) și 
aplaudate cu siguranfă

siguranța Evelinei Letourneur (Fran(a) vor fi 
la „internaționale"

Foto : P. Romoșan

Kucharczyk în privința unei 
mișcări de la „impuse", fran
ceza Eveline Letourneur a ur
mărit cu interes exercițiile 
grațioase ale polonezei Eryka 
Kost. Antrenorii au făcut 
schimb de păreri în privința 
unor amănunte de execuție.

peste linia 
roce astăzi 
16, arbitrii 
rate pe 
Prima zi se anunță cea 
grea dintre cele trei de com
petiție. în programul ei figu
rează exercițiile impuse pentru 
campionatul mondial din anul 
viitor, iar majoritatea gimnaș- 
tilor se prezintă prima oară cu 
acestea într-un concurs inter
național de mai mare amploare.

roșie. Firesc, deoa- 
după-amiază, la ora 
vor chema la apa- 
primii concurenti. 

mai

Eva Svetlikova sau Eryka Kost? 
Anton Cadar sau Gerhard Die
trich ? Cine va cuceri titlul de 
campioană sau de campion al 
„internaționalelor" ? Răspunsul 
îl vom afla la sfîrșitul întrece
rilor, care se anunță deosebit 
de strînse și de interesante. 
Nu ne rămîne, deocamdată, 
decît să le urăm succes tuturor 
participantilor la cea de a 
VIII-a ediție a campionatelor 
internaționale de gimnastică 
ale României I

Trimisul nostru special PETRE OAȚL' transmite

In ultima partidă din
campionatului mondial

România-Cehoslovacia

preliminariile
de handbal
8-8 (6-4)

„Apărarea în zonă
Miercuri seară sună telefonul:
— Alo, Bucureștiul ? Aici Oradea.
Cu etapa de fotbal în cap, fac și 

ca Ghifulescu de la Radio și zic:
— Spune, dragă Ghișa, te ascult.
— Transmit baschet, feminin, catego

ria A, seria I.
i — Ai microfonul 1

— lntii rezultatul: Crișul Oradea — 
Progresul București 41—48.

— La pauză ? — întreb,
— 27—31.
— Te ascult 1
— Ieri, în sala Dinamo din localitate, 

echipa feminină de baschet Crișul a în
tîlnit formația...

— Ghișa, nu te supăra, în loc de „a 
"'■•'îlnit", trec „a jucat cu formația"... Știi, 
e mai corect.

eu

— Știu, dar nu e cazul.
— Ba da, dragă Ghișa. Ar putea ci

titorii să creadă că formația orădeană 
n-a jucat, ci doar a întîlnit...

— Asta și vreau I Fii atent: meciul 
s-a întrerupt în minutul 34, la scorul

Microfoileton

— Federația de specialitate — la ce
rerea echipei Progresul — a trimis o 
adresă la Oradea in care dădea indicație 
ca meciul să înceapă la orele 17, in loc 
de 18. Crișul motivează că a primit 
această adresă ieri, adică marți, și deci 
nu a avut timpul necesar să anunțe 
echipa. Progresul se apără motivind că 
dacă juca tot meciul pierdea acceleratul 
de 19,33 și răminea încă o 
Oradea...

—• Și cine-i vinovat ?
•— Nimeni. Toată lumea 

în zonă". Progresul spune

noapte in

de 41—48, deoarece echipa Progresul 
București s-a retras, PE MOTIV CĂ 
PLEACĂ TRENUL l Cu asta mi-am în
cheiat transmisia.

— Stai, omule I Dă-mi ceva amănunte.
— Toată lumea s-a „apărat in zonă", 
— Adică I

se „apără 
că vina o 

poartă Oradea, Oradea susține că vino
vată este echipa Progresul, care a pă
răsit sala.

— Totuși s-au cheltuit niște bani cu 
deplasarea. Cum va fi justificată această 
sumă ?

— Probabil... „om la om" I

V TOFAN

LUDWIGSHAFFEN, 11 (prin 
telefon). — Sala „Friederich 
Ebert" din localitate a găzduit 
jocurile din cadrul ultimei e- 
tape a seriei secunde a cam
pionatului mondial feminin de 
handbal. în prima partidă s-au 
întîlnit formațiile reprezentative 
ale României și Cehoslovaciei 
în care selecționata noastră a 
ratat de puțin victoria. După 
ce au condus la pauză și, mai 
ales, după ce au avut un avan
taj de 4 goluri în repriza se
cundă, handbalistele noastre au 
slăbit ritmul în finalul meciu
lui, permițînd adversarelor lor 
să egaleze în ultimul minut al 
partidei. Scor final: 8—8 
(6—4).

în prima repriză inițiativa a 
aparținut selecționatei române, 
care a jucat rapid, reușind să 
finalizeze o bună parte din si
tuațiile create. în același timp, 
echipa s-a apărat organizat, a- 
nihilînd pe principalele reali
zatoare ale formației ceho
slovace (Kernerova, Schifero- 
va). Datorită acestui lucru, du
pă ce scorul a fost cîteva mi
nute egal (min. 9 : 2—2) jucă
toarele românce își impun 
treptat superioritatea și se dis
tanțează (min. 18 : 5—2),

Repriza secundă începe în 
nota de dominare a handbalis
telor noastre. Ele realizează o

serie de 
dintre care 
astfel că scorul ajunge în mm. 
25, 8—4 în favoarea lor. Ince- 
pînd din acest moment se co
mit însă o serie de greșeli în 
apărare, iar în atac nu se mai 
insistă în finalizare^ acțiuni
lor. Echipa cehoslovacă profită 
de acest lucru și treptat re
face din diferență, reușind să 
obțină egalarea.

Au înscris : Leonte (3), Naco 
(2), Franz, Boțan și Dumitrescu 
pentru echipa noastră și Cer- 
nohorska (2), Kernerova (2), 
Schiferova, Kyryanova, Veci- 
kova, Cifranikova. A arbitrat 
W. Rosmanith (R.F.G.).

în celelalte partide 
înregistrat următoarele 
tate : Ungaria — Polonia 
(6—2); seria I: R. F. G. 
nemarca 7—5 (2—2); Iugo
slavia — Japonia 9—5 (5—3). 
Ca urmare a acestor rezultate 
finala campionatului mondial, 
care are loc sîmbătă la Dort
mund, se va disputa între selec
ționatele Iugoslaviei și Unga
riei. Formația noastră va juca 
cu Danemarca pentru locurile 
5—6. în celelalte jocuri finale 
se
R. F. Germană (locurile 3—4) 
și Polonia — Japonia (locu
rile 7-8).

faze spectaculoase, 
finalizează două,

s-au 
rezul- 
15—5 

— Da-

întîlnesc Cehoslovacia



Revista „SPORT ȘI TEHNICA11 
a împlinit 10 ani de la apariție

CARNET COMPETIȚIONA1

„SPORT Șl TEHNICĂ", revistă a Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
din Republica Socialistă România, sărbătorește 10 ani de la apariția 
primului număr. în toți acești ani ea a adus o contribuție importantă 
la propagarea sporturilor tehnico-aplicative în rîndurile tineretului, 
cîștigîndu-și aprecierea sportivilor, antrenorilor și a celorlalți cititori. 
Lucrătorii și colaboratorii revistei au obținut realizări frumoase în 
creșterea calitativă a conținutului și formei grafice de prezentare, în 
atragerea unui mare număr de autori cu o înaltă calificare, în tratarea 
cu competență, la un nivel științific ridicat, a problemelor pe care 
le pun știinta și tehnica contemporane.

Sporindu-și neîncetat combativitatea și eficiența în răspîndirea în 
mase a sporturilor tehnico-aplicative, revista „Sport și Tehnică" va 
contribui și mai mult la dezvoltarea pe mai departe a mișcării de 
cultură fizică și sport din patria noastră.

Cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la apariția ei, ziarul „SPORTUL 
POPULAR" urează revistei „SPORT Șl TEHNICĂ", colectivului redac
țional, colegiului de redacție, colaboratorilor și corespondenților, celor 
ce tipăresc și difuzează această publicație, succese cît mai mari în 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid mișcării noastre sporlive.

HOCHEI
® Ieri, pauză binevenită în cam

pionatul republican de hochei. Bine
venită, în special pentru formațiile 
provinciale. Intrînd în competiție cu 
o pregătire pe gheață mult mai su
mară decît a echipelor din Capitală, 
Voința Miercurea Ciuc, Tîrnava 
Odorhei și Știința Cluj, s-au resimțit 
de pe urma eforturilor depuse în pri
mele jocuri.

® Incet-încet, însă, ele se vor 
„pune pe picioare", mai ales că fe
derația a luat o măsură pe care o 
găsim excelentă: pentru a da posi-

Continuă campionatul
bilitatea echipelor din provincie să 
stea pe gheață și în pauza dintre pri
mul și al doilea tur a organizat o 
competiție dotată cu „Cupa F.R.H.P.", 
săptămîna viitoare. Vor participa 
echipele: Voința M. Giuc, Tîrnava 
Odorhei, Selecționata Știința și Con
structorul București, care se vor în
trece după un program pe care-1 vom 
anunța ulterior.

® După primele 3 etape, Steaua se 
prezintă cu cele mai multe șanse la 
titlu, avînd un lot complet, echili
brat. Cel puțin pentru acest prim

SCRIMĂ: ULTIMELE ETAPE ALE CAMPIONATULUI

republican

Azi la ora 17, in sala Giulești
„CUPA SPORTUL POPULAR" PENTRU CEL MAI 

TRĂGĂTOR
COMBATIV

Start în finalele campionatelor
individuale de lupte libere juniori

în sala Dinamo, de la ora 
ultimele etape (a Il-a și a 
returului) din cadrul cam-

3. Unio Satu Mare
4. S.P.C.
5. Știința Tg. Mureș
6. C.S.M. Cluj

8 4
5 3
7 2
8 0

0
0
0
0

4
2
5
8

57
36
47
40

402:349
237:207
318:280
429:286

Azi, la ora 17, în sala Ciulești, 
încep întrecerile luptătorilor juniori 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
republicani la lupte libere. Compe
tiția angrenează un număr de peste 
160 de participanți din toate regiunile 
țării. Este semnificativ faptul că la 
această ediție a campionatelor indivi
duale de lupte libere iau startul pen
tru prima oară și sportivi din regiu
nile Suceava și Bacău.

Dintre tinerii luptători care vor con
cura cu șanse apreciabile pentru ob-

«■KnODBBi

ținerea titlurilor de campioni amin
tim pe C. Pătrașcu (Tîrgoviște), cam
pion pe anul 1964 la ambele stiluri 
și campion pe anul 1965 la lupte 
greco-romane, bucureștenii C. Lupu, 
E. Hupcă, I. Enache, V. Moisin, cam
pioni pe anul în curs la stilul greco- 
romane, ca și pe campionii Luca Rădoj 
(Lugoj), Tiberiu Bugariu (Timișoara), 
M. Tolea (Hunedoara), Mihai Burlan 
(Craiova) etc.

întrecerile continuă sîmbătă, iar 
duminică vor avea loc finalele.

Vineri, 
8, au loc 
III-a ale 
pionatului republican de scrimă pe
echipe. Cu acest prilej, se vor decer
na titlurile de campioane pe 1965 la 
toate probele. Clasamentele de pînă 
acum arată că lupta pentru ocuparea 
primului loc este foarte strînsă. Can
didează, în principal, Steaua și ală
turi de ea Știința Tg. Mureș (floretă 
băieți), Progresul (floretă fete), Cri- 
șul Oradea (spadă) 
(sabie). Desigur, nu 
surprizele...
ZIARUL „SPORTUL

FERĂ O CUPĂ SCRIMERULUI CARE 
VA REALIZA CEL MAI MARE NU
MĂR DE VICTORII INDIVIDUALE 
PE TOATĂ DURATA FAZEI FINALE 
A CAMPIONATULUI. Reamintim cla
samentele înaintea 
încep astăzi >

și C.S.M. Cluj 
sînt excluse și

POPULAR" O-

SPADA :

1. Crișul Oradea
2. Steaua
3. C.S.M. Cluj
4. Știința Buc.
5. Progresul
6. Petrolul + S.S.E.

Ploiești 7

BASCHET: Bogată activitate internațională
• In vederea participării reprezen

tativei masculine de baschet a ță
rii noastre la turneul internațional 
de la Istanbul, dotat cu „Cupa Bos
forului", a fost alcătuit un prim Jot 
de 14 jucători dintre care vor fi se
lecționați cei 12 ce vor face depla
sarea. Din acest lot fac parte DE- 
MIAN Horia (Știința Cluj) — 23 de 
ani, 2,00 m înălțime —, ȚEDULA Ro
bert (Știința Tg. Mureș) — 23 — 
2,00 —, DIKAY Francisc (Steaua) — 
21 — 2,03 —, SAVU Alin (Steaua) 
— 24 — 1,90 —, CZMOR Petre (Au-

VOLEI: știri
ȘTIRI • • • ȘTIRI • • •

• MECIUL MASCULIN RESTAN
ȚĂ, din campionatul de categoria A, 
seria I, Constructorul Brăila — Di
namo București a luat sfîrșit cu sco
rul de 3—2 (11, —8, 3, —9, 6) în fa
voarea dinamoviștilor- în 
tui rezultat, clasamentul 
pective arată acum astfel
1. Rapid București
2. Dinamo București
3. Tractorul Brașov
4. Constructorul Brăila
5. Știința Galați
6. Știința Brașov
7. Farul Constanța
8. Știința Cluj
9. Steaua București

10. Petrolul Ploiești
11. Știința Timișoara
12. Minerul Baia Mare

urma 
serici

aces- 
res-

Constructorul Brăila, cu

5
5
4
4
1

o 
o 
o 
o 
o

3
0
4
1
6

66
62
71
49
36

502:489 
228:373 
467:489 
228:343 
477:355

10
10

8
8
2

1 0 26 487:338 2

SABIE î

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
0
0

o 
o 
o
2
2
2
2
2
3
3
4
4

rul Brad) — 17 — 1,97 —, IEKELY 
Eckhardt (Știința București) — 22 — 
1,91 —, NOVAC Gheorghe (Dinamo 
București) — 20 — 1,97 —, ALBU 
Mihai (Dinamo București) — 28 — 
1,86 —, SPIRIDON Marian — 30 — 
1,83 —, POPESCU Cristian (Rapid)
— 29 — 1,83 —, DIACONESCU Radu 
(Știinta București) — 18 — 1,86 —, 
PREDULEA Vasile (Rapid) — 23 — 
1,83 —, DRAGOMIRESCU Constantin 
(Dinamo București) — 25 — 1,85 —, 
BARAU Gheorghe (Steaua) — 
1,84. Antrenorul lotului este 
POPESCU Vasile.

• La turneul internațional 
nin de la Galați vor participa 
pele Ungariei și R.D. Germane, pre
cum și două formații -românești. 
Jocurile se vor disputa în zilele de 
19, 20 și 21 noiembrie, după urmă
torul program: 19 noiembrie Româ
nia A — România B, Ungaria — 
R.D. Germană ; 20 noiembrie Ungaria
— România B, România A — R. D. 
Germană; 21 noiembrie România B
— R.D. Germană, România A — Un
garia.

© Sîmbătă, în sala Floreasca, un 
adevărat „festival" baschetbalistic : 
la ora 15,30 Constructorul — Voința 
București (f 1), la ora 17 Rapid — 
Știința București (f 1) și la ora 19 
Dinamo București — Fenerbahce, re
turul întîlnirii din „Cupa campioni
lor europeni".

meciurilor care

FLORETĂ BĂIEȚI î

două 
sărit,

cele 
seturi cîștigate la Dinamo, a 
de pe locul 8, pe locul 4, ocupat an
terior de Știința Galați.

• A FOST DEFINITIVAT pro
gramul etapei de duminică din Capi
tală. Jocurile se vor desfășura în or
dinea următoare : în sala Dinamo, cu 
începere de la ora 8,30, C.P.B. — Ra
pid (F. I), Steaua — Știința Timi
șoara (M. I), Rapid — Știința Galați 
(M. I); în sala Recolta, tot de la ora 
8,30 : Știința — Progresul București 
(F. II), Știința — Banca Tg. Mureș 
(M. II), Progresul — C.S.M-S. Iași 
(M. II).

* „CUPA REGIUNII BACĂU', 
întrecerile care au avut Iote recent la 
Bacău, dotate cu „Cupa regiunii**, 
s-au încheiat cu victoria echipei mas
culine Știința București, care a dispus 
cu 3r—1 de Viitorul Bacău și C.S.M.S, 
Iași și țu 3—0 de Banca Tg. Mureș, 
în celelalte meciuri ale competiției (la 
care au participat echipe divizionare 
masculine din seria a Il-a a campio
natului <le categoria A) s-au înre
gistrat rezultatele : C.S M.S. Iași — 
Banca Tg. Mureș 3—1, Viitorul Ba
cău —' C.S.M.S. Iași 3—0, Viitorul 
Bacău — Banca Tg. Mureș 3—1). 
(TA» ENE — corespj.

25 — 
prof.

femi- 
echi-

1.
2.
3.

Tg. Mureș 
Cluj

Buc.

Știinta 
C.SJH. 
Steaua

4. Știinta
5. Progresul
G. Unio Satu Mare

FLORETĂ

1. Progresul
2. Steaua

C.S.M. Cluj
Steaua
Știinta Buc. 
Unio Satu Mare 
S.P.C.

1.
2.
3.
4.
5.
6. Petrolul + S.S.E.

Ploiești
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70
67
53
51
38

387:470
220:358
509:460
420:403
240:296

0 0 9 41 553:399 0

tur, nu vedem echipa care i-ar pi 
învinge pe militari. De ia Sie?’Jî 
formă bună o deține Stefanov, f 
acum cel mai eficace jucător.

® Jucătorul militar conduce, 
altfel, în clasamentul golgeterilor, 
egalitate cu Mihăilescu de la Știi: 
Ei au marcat cîte 6 goluri. Urmea 
I. Szabo, Fr. Balint și Ioano' 
(Voința), toți cu cîte 5 puncte. Foi 
golgeter Calamar, are pînă acun 
goluri.

© La Voința se simte decalajul 
loric dintre atac și apărare. Ech 
din Miercurea Ciuc a primit destul 
multe goluri (9), fată de valoarea e< 
pelor pe care le-a întîlnit.

® Sub așteptări randamentul prii 
linii dinamoviste (Pană, Flores 
Ciobotaru). Mai în formă par Ștel 
Boldescu, Bașa.

• Echipa Steaua nu va benefit 
pentru o perioadă destul de Iun 
de aportul lui Biro, bolnav. La 
namo și-a făcut reintrarea — dar fi 
un antrenament corespunzător 
campionul nostru la tenis, Ion Țiri

• Arbitrii ar trebui să ia măs 
împotriva acelor echipe care ter 
versează efectuarea schimbu/’’ 
pentru a-și crea momente de car. 
De multe ori, arbitrul așteapt. 
punctul de angajament iar jucătorii 
cîte 8—10 pe gheață de la fiec< 
echipă — stau de vorbă, se mlț 
încet ca melcii. Ce-ar fi dacă arbit 
ar aplica regula sancționării pent 
„plus de oameni pe gheață" ? Sp< 
tacolul ar avea de cîștigat și... n 
ciurile n-ar mai dura cîte două c 
și jumătate 1

• Și acum programul jocurilor 
azi. La ora 9 se întîlnesc Voința 
Tîrnava, iar după-amiază, de la ora 1 
Dinamo primește replica Științei CIi 
întîlnirea vedetă a zilei fiind Steaua 
Știința București (ora 19).

PATINAJ: TU AL IT AȚI
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FETE !

7 7 0 0 81
5 4 0 1 59

235:378
154:275

14
8

• Sportivii selecționați în lotul 
republican de patinaj artistic se află 
în fața unor apropiate examene in
ternaționale. Este vorba de concursu
rile care vor avea loc Ia Praga, între 
17—21 noiembrie, și în R. D. Ger
mană, la Karl-Marx-Stadt, între 17— 
24 noiembrie, la care au fost invitați 
și sportivii noștri. Aceste confrun
tări marchează încheierea unei etape 
din programul de pregătire a patina
torilor români, dintre care cei mai

TIR: Intensă activitate competițională
Pe poligonul Dinamo s-au desfă

șurat întrecerile din cadrul campiona
tului Capitalei, la armă standard 60 
focuri culcat. Rezultate bune au ob
ținut concurentii Gh. Vasilescu (O- 
limpia) și Maria Iqnat (Știința). In 
rest — cifre modeste, atît la seniori 
cît si la senioare.

Iată rezultatele: armă standard 60 
focuri culcat seniori: 1. Gh. Vasiles
cu 587 p ,• 2. R. Wainerich (Știința) 
585 p ; 3. N. Rotaru (Steaua) 580 p ; 
4. M. Pavel (Dinamo) 575 p; 5. A. 
Bițică (Steaua) 572 p. Pe echipe: 1. 
Știința 2290 p ; 2. Steaua 2286 p ; 3. 
Dinamo 2168 p. Senioare: 1. Maria

P î 
P : 
Pe 
re-

P-

DUMINICĂ 14 NOIEMBRIE A.C. ORELE 10,30 
DIN CAPITALALA CINEMATOGRAFUL „LUCEAFĂRUL"

Ignat 585 p ; 2. Ioana Soare (Știința) 
576 p; 3. Eda Baia (Știința) 576
4. Constanța Radu (Steaua) 573
5. Aritina Bițică (Steaua) 571 p. 
echipe: 1. Știința 1727 p ; nou 
cord republican; 2. Steaua 1710

★
Intre 12 și 14 noiembrie, pe poli

goanele „8 Mai" și U.T. Arad au loc 
întrecerile din cadrul „Cupei orașu
lui Arad". Participă trăgători 
București, Ploiești, Brașov, ~ 
Arad. ~ 
armă 
focuri 
armă 
focuri 
care vor lua loc pe standurile 
tragere se află și cunoscuții trăgă
tori bucureșteni N. Rotaru, T. Ciu- 
lu, I. Olărescu, Gh. Vasilescu și 
alții.

buni vor lua parte la campionate 
europene programate la Bratislav 
între 1—6 februarie 1966. Patinațoi 
din lotul republican fac, în a< ,țs 
zile, ultimele pregătiri, sub conauc 
rea profesorului Nicolae Gliga.

• Campionatele republicane ( 
patinaj artistic ediția 1965—1966 sî) 
deschise seniorilor și juniorilor c 
cat. I. Pînă la 5 ianuarie 1966 se v< 
consuma etapele raionale și regii 
nale iar între 14—16 ianuarie 19f 
orașul București va găzdui 
țară a acestei competiții.

• Concursul republican 
celor mai tineri patinatori 
de categoria a Il-a și copiii într 
8—10 ani) începe la 1 decembrie 196! 
Ultimele întreceri ale acestui concur 
sînt programate la Brașov înlre 11- 
13 februarie 1966.

• în programul competițional ir 
tern mai figurează un interesant cor 
curs dotat cu „Cupa F.R.H.P.", rezer 
vat tuturor categoriilor de sportiv 
întrecerile vor avea loc anul viitoi 
în a doua jumătate a lunii martie.

finala 1

rezervi
(junior

din 
Cluj și 

Concursul cuprinde probele de 
liberă calibru redus 3X40 
și 60 focuri culcat, seniori, 
standard 3X20 focuri și 60 
culcat senioare. Printre cei 

de

A apărut
nr. 11 al revistei
SPORT ȘI TEHNICĂ

ÎNTÎ1NIRE
REGIZORUL

are Ioc

lua cuvintul :

și prin colabo-

1>E-A$ FI^ HAPAP ALB
ION POPESCU 

GOPO, 
artist emerit

Biletele se pot procura la casa cinematografului 
ratorii cinematografici din întreprinderi și instituții.

ALICE MANOIU, 
critic 

cinematografic

★
Duminică, de la ora 9, pe poligo

nul Dinamo din Capitală se desfă
șoară un important concurs, „Cupa 
raioanelor". Se va concura la probele 
de armă standard 3X20 focuri se
nioare și juniori, pistol liber seniori 
și pistol sport juniori.

Tncepînd de la 16 noiembrie, 

VIATA STUOENTEASCĂ- 
apare săptămînal (marți) în 

12 țiagini. Revista va cuprinde o 
rubrică permanentă adresată ele
vilor din clasele a X-a și a Xl-a.

Costul unui exemplar - 0,50 lei.

în curînd

„AMFITEATRUL**
revistă literar-artistică pentru stu- 
denți.

Revista va apare lunar în 16 pa
gini. Costul unui exemplar - 1 leu.

ABONATI-VA LA „VIATA STU
DENȚEASCA" și „AMFITEATRUL" !

Din sumarul interesant și va
ried menționăm următoarele:

AVIAȚIE: Două diplome „Paul 
Tissandier" S Avioane de sport 
și turism EE Un nou film româ
nesc : „YR cere decolarea" ■ 
Parașute cu fante.

AUTO-MOTO: Raliul Dunării, 
un maraton automobilistic ■ Arta 
de a conduce ■ La București -P 
Igor Grigoriev ■ Automobile Ana 
Romeo.

TURISM ȘI ALPINISM: Cu bu
sola și harta în Paring ■ Itine
rar turistic (Valea Teleajenului, 
Valea Buzăului, pasul Bran).

RADIOAMATORISM: Radiore
ceptor miniatural cu tranzistori ■ 
Emițătorul începătorului ■ Pe 
marginea campionatului de „Vînă- 
toare de vulpi" ■ Etajul amplifi
cator ■ Diplome.

TIR: Fotoreportaj de Ia Campi
onatele europene de tir.

COSMONAUTICĂ: Un amplu 
reportaj de la Congresul Federa
ției Internaționale de Aslronauti- 
că.

Revista publică și alte nume
roase reportaje, știri, noutăți, scri
sori de la cititori, magazin.

32 pagini bogat ilustrate.



Din carnetul cronicarului
NUMAI 12 GOLURI...

Deosebit de „bogată" în surprize, 
și prin aceasta și în discuții a fost etapa 
a 12-a, desfășurată la mijloc de săp- 
tămînă. Cine nu va comenta oare în- 
frîngerea liderului la Oradea (prima 
pînă în prezent), victoria C.S.M.S.-ului 
asupra dinamoviștilor bucureșteni, ca 
și semisuccesul Științei Craiova Ia 
Steaua „acasă" ? Sînt subiecte care 
capătă rezonanță- și amplificări, în 
funcție de doza de subiectivism, dar 
care, în această perioadă de între
rupere și de... inactivitate a supor
terului, sînt binevenite.

Peste un amănunt se trece însă cu 
ușurință în toiul acestor discuții, el 
fiind considerat mai mult de compe
tența tehnicienilor. Și anume: în 
etapa de miercuri s-a înscris cel mai 
mic număr de goluri: numai 12 ! Com- 
parînd cu cifrele înregistrate în eta
pele anterioare (nici ele prea îmbu
curătoare) acest vertiginos descres- 
cendo LA CAPITOLUL EFICACITATE 
apare cit se poate de îngrijorător. 
Mai ales dacă apreciem că fenomenul 
capătă un caracter general. Iată, de 
pildă, liniile de atac ale lui Dinamo 
și Steaua n-au dat gol timp de... 180 
de minute. Steagul roșu n-a înscris 
de 5 etape la rînd(l), ca să nu po
menim decît de atacuri cu nume so
nore... Acesta să fie reflexul recentei 
ședințe de analiză a antrenorilor, în 
care timp prețios a fost afectat aces
tei importante probleme: eficacitatea?

Nu-i o problemă, firește, care poate 
fi rezolvată în 2—3 săptămîni cite 
au trecut de la ședința cu pricina. 
Nu apar, însă, in timpul partidelor 
(și acesta este faptul care ne îngrijo
rează mai mult) elementele care ar 
contribui la sporirea eficacității și cu 
care toți antrenorii s-au declarat de 
acord. Pot fi numărate astfel, pe de
gete, în timpul unui meci, acțiunile 
de atac bine orientate, cu ritm cres- 
cînd în finalizare și încheiate cu șu
turi la poartă. Asistăm foarte rar la 
„un-doi"-uri, „triunghiuri", schimbări 
de direcție, intercalări în atac ale ju
cătorilor din liniile dinapoi pentru 

,, asigurarea superiorității numerice — 
aceste „arme" moderne de străpun
gere a apărărilor devenite din ce în 
ce mai ermetice.

Abundă în schimb jocul lent, con
ducerea inutilă a mingii (chiar dacă 
partenerul s-a demarcat pentru pri
mirea balonului), centrările înalte, 
stereotipe spre pachetul de jucători 
din fața porții.

Și atunci apare firească întrebarea:. 
Ce fac echipele noastre la antrena
mentele pe care le efectuează în 
cursul săptămînii ? Se pregătesc oare 
elș așa cum „scrie la carte" pentru 
partidele oficiale din campionat ? 
După felul în care apar în fața pu-

blicului spectator, sîntem tentați să 
credem că nu. Cel puțin... pînă la 
proba contrarie. ■

G. NICOLAESCU

Deși timpul 
restaurantului 
de vreo trei- 

la masa res-

. DESPRE C. DAN, UN ANTRE- 
> NOR PREA ZELOS SI...
1 O SEARĂ VESELĂi
i Torte aprinse pe stadionul Crișana 
! la finalul meciului Crișul — Rapid. 
i Aplauze entuziaste ale publicului, 
' intr-un cuvlnt, bucurie printre fotba-
■ liștii și spectatorii orădeni. in schimb,
■ tristele și amărăciune in tabăra bucu- 

reștenilor. Dacă ne glndim bine, lu-
i cruri firești. Nefirești sînt insă cite- 
l va fapte pe care le vom relata în 
• rindurile care urmează.
i ® Cu toată miza importantă a par- 
i Udei, care a generat o mare tensiu

ne, jocul Crișul — Rapid a dat loc
■ la o luptă aprigă, dusă, în general,
■ în limitele sportivității. A fost insă
■ și o excepție. Este vorba de C. Dan, 
: un jucător dotat și care a fost de

seori om de bază al echipei sale
I de club și al reprezentativei țării. 
1 O dată cu laudele, C. Dan a fost în 
1 nenumărate rînduri și criticat pen- 
1 tru o serie de abateri săvlrșite pe 
1 teren. Totuși, el nu a reușit Încă să 

se dezbare de asemenea manifestări. 
O dovadă o constituie și meciul de 
la Oradea. C. Dan a comis multe 

1 faulturi, lovindu-și intentional ad
versarul. (In urma unui fault al lui 
Dan asupra lui Iacob, prompt sanc
ționai de arbitru, Mureșan III a În
scris dintr-o lovitură liberă cel de 
al treilea gol al echipei sale). In plus, 
C. Dan 
tind și 
jocului.

• Pe 
lorii au 
litind de orice oprire a jocului, intra 
pe teren — deși regulamentul in
terzice categoric — Împărțind sfaturi 
în stingă 
necesară 
tru ca să 
soanei in 
prinderea 
antrenorul secund al echipei Crișul 
prof. Iosif Buda. Ne întrebăm: care 
poate ii aportul acestui antrenor la 
educarea jucătorilor săi, cînd el în
suși dă astfel de exemple ?

• Cum spuneam la început, victo
ria Crișului a produs multă satisfac
ție la Oradea. Și, fără Îndoială, In 
asemenea situații, fiecare caută să-și 
exprime în fel și chip bucuria.

...Restaurantul Transilvania, ora 
21,45. iși fac aparifia jucătorii Solo
mon, Marin Adam, Tat, Mureșan III, 
Mureșan II, Insojifi de vreo clțiva 
cunoscuji, „prieteni buni" ai acestor 
fotbaliști. Știți, adevărata prieteni 

, se arată și la bine... Iau loc la o 
masă și... sticlele Încep să sosească. 
Atmosferă sărbătorească, veselie...

cei men- 
Adam și 

asemenea 
de după

Ora 1,45 noaptea, 
de Închidere a 
T ransilvania trecuse 
sferturi de oră, 
pectivă grupul se mai mărise, petre
cerea eia in toi. Tare mult am dori 
să știm clnd și cum s-a terminat a- 
c.est zaiafet. Mai ales că 
fionati — Îndeosebi Marin 
Solomon sînt meșteri în 
ludruri. Vezi chiolhanul
4—0 cu Siderurgistul, urmat de 0—<> 
la Pitești. Dar pînă la meciul din 28 
noiembrie mai este timp berechet. 
In special de petreceri, iar cu două- 
trei zile Înainte de meci Începe... re
cuperarea.- Așa viafă de „sportivi 
fruntași" mai rar. Alte comentarii 
sînt de prisos.

Sperăm că organele sportive locale 
și chiar federația de specialitate vor 
găsi de data aceasta cele mai bune 
mijloace pentru curmarea unor com
portări — aflate In recidivă — care 
lezează flagrant morala sportivă. 
Altfel...

C. COMARNISCHI

a vociferat mereu, profes
ia deciziile conducătorului

parcursul meciului, specta- 
văzut un cetățean care, pro

și-n dreapta. A fost chiar 
intervenția arbitrilor pen- 
mai fie temperat zelul per 
cauză. Aceasta, spre sui- 
noastră, nu era alta decît

Pentru concursurile Pronosport de 
duminică 14 noiembrie a.c. (A nr. 
46 și B nr. 12), am solicitat cîte un 
pronostic interpreților de la con
cursul televizat „Cu mască și fără 
mască" din 17 octombrie a.c. Cei trei 
interpreți sînt participanți consec
venți la concursurile de pronosticuri

sportive iar „Masca" III — Floren
tin Delmar — a fost de mai multe 
ori cîștigător la Pronosport. Prono
sticurile sînt date în următoarea or
dine : 
povici 
mar :

I Florin 
Poenaru

Piersic, II Gh. Po- 
și III Florentin Del-

DESPRE
Șl

„ELEVII" LUI ȘEPCI 
PLOEȘTEANU...

Intîmplarea a făcut ca etapa de 
miercuri să pună față în față două 
formații 
privirile 
noastră, 
pate în
Steagul roșu, jocul lor n-a făcut parte 
din categoria derbiurilor, dar el a 
avut o importanță deosebită pentru 
„elevii" lui Șepci și Ploeșteanu. A 
fost ultimul joc oficial al celor două 
formații, care miercuri, la Cluj și 
Zagreb, ne vor reprezenta în „Cupa 
cupelor" și „Cupa orașelor tîrguri".

Meciul de la Cluj ne-a putut edi
fica asupra formei și posibilităților 
celor două formații.

Așa cum remarca și antrenorul 
federal Dincă Schileru, care urmă
rește de mai bine de două săptămîni 
evoluția echipei clujene, Știința a 
marcat un oarecare reviriment, ca
pacitatea de luptă înregistrînd, de la 
meciul cu Farul, ce) mai slab ca ran
dament, o evidentă creștere. Apărarea 
este în formă, în special Grăjdeanu 
și Marcu. Unele accidente au slăbit 
însă pentru o perioadă tocmai punctul 
forte al echipei — linia de mijlocași. 
Acum, V. Alexandru și Pexa s-au re
făcut, dar în zilele ce urmează tre
buie să se lucreze intens cu ei în 
ceea ce privește pregătirea fizică, 
fiindcă, așa cum s-a văzut și în acest 
meci, V. Alexandru a cedat în re
priza a doua.

Cît privește pe brașoveni, dacă 
n-ar fi acel 0—1 de pe tabela de 
marcaj, jocul lor ar fi putut primi ca
lificativul bun. Și la Steagul roșu 
sistemul defensiv a fost comparti
mentul cel mai bun. Potențialul de 
luptă — satisfăcător. Mijlocașii au 
avut o mai mare mișcare în teren, 
în special Năftănăilă.

Am lăsat în mod 
urmă jocul ambelor 
care se aseamănă din 
de vedere. Poate doar 
Szabo să facă unele excepții, dar și 
la aceștia au abundat greșelile și, 
mai ales, ratările. Liniile de înaintare 
constituie, în continuare, problema 
acestor echipe. în cîmp, înaintașii se 
mișcă, conlucrează bine, dar se pierd 
în combinații sterile... Iată, în 
5 jocuri, Steagul roșu n-a marcat nici 
un gol, iar Știința a înscris doar unul

spre care sînt acum ațintite 
iubitorilor de fotbal din țara 
Prin prisma locurilor ocu- 

clasament de Știința Cluj și

intenționat la 
înaintări, joc 
multe puncte 

aripa Ivansuc-

Minerul B. Mare — Vagonul 
Constr. Brăila — Progresul Buc. 
A.S.A. Tg. Mureș — Ind. sîrmei 
Unirea R. Vîlcea — Dinamo Bacău 
C.F.R. Arad — A. S. Cugir 
C.F.R. Pașcani — Metalul Buc. 
Arieșul Turda — Minerul Lupeni 

“ .‘.L C.S.M. Sibiu 
Bologna — Roma
Cagliari — Inter. 
Lazio — Spăl 
Napoli — Torino 
Juventus — Fiorentina
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■JIU. C.S.M. Reșița 

- IX. - ’
X.

XI. 
XII. 

XIII.

i
1
1
1
1
1
1
1
1
x
2
1
1
X

2

x
2

2

II
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
x

x
X
2

x

III
1
X
1
X
1

1
2
1
1
2
1
1
1

x
2

x

x
2

concursul Pronosport A (2 leiLa
varianta) se atribuie premii pentru 
12, 11 și 10 rezultate.

La concursul Pronosport B se dau 
următoarele premii :

— un premiu excepțional în valoa
re de pînă la 120.000 lei, care se 
va atribui prin tragere la sorți, dacă 
va fi cazul, unei variante de la ca-

premii, reprezentînd

din 12.

tegoria cu cel mai mare număr de
rezultate exacte la care s-au oino-
logat premii.

— premii pentru 12-j-l rezultate
— premii pentru 12 rezultate

din 12
— premii pentru 11 rezultate

<iin 12
— premii pentru 10 rezultata

Tragerea din urnă a numerelor cîș- 
tigătoare de la tragerea specială 
Loto de azi are loc la Arad.

Fondul
45 % din
concursul Pronosport B, considerat 
100% se împarte astfel: 15% pen
tru premiul excepțional, 15% pentru 
cei cu 12-j-l, 20% pentru cei cu 
din 12, 20% pentru cei cu 11 din 
si 30% pentru cei cu 10 din 12.

de
vînzarea variantelor de la

12
12

★

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

Mihai
Iată-1,

lonescu, portarul Petrolului, a apărat senzațional la Timișoara I 
in foiografie, prinzind balonul pentru care lupta și Mircea Popa.

Se mai văd in fotografie: Mocanu, Cotormani, Florea

Foto • V. Crioșteanu-Timișoara
etapeI Foarte puțin pentruîn trei 

posibilitățile lui Ivansuc, Adam, Gane 
și Goran. Ce trebuie făcut ? Antre
norii trebuie să-i convingă pe jucă
torii de la înaintare că golurile pot 
fi marcate din faze simple, fără a se 
căuta poziția ideală de șut.

Atacanții Steagului roșu se întrec 
parcă în a combina pe metru pătrat, 
pasează și atunci cînd se află la 
20 m de poartă și la 10 m și la 
5 m, așa cum au făcut, miercuri, Gane 
și Goran.

Știința și Steagul roșu au dovedit 
o bună pregătire fizică, o mare capa
citate de efort. Aceste calități, du
blate de participarea activă a atacan- 
ților la efortul colectiv, pot asigura 
o comportare meritorie în importan
tele jocuri internaționale pe care le 
vor susține.

C. ALEXE
ÎNAINTE Șl DUPĂ MECIUL 

C.S.M.S.-DINAMO BUCUREȘTI 
înaintea fluierului de început al me- 

ciuiui-vedetă din cuplajul de miercuri, de 
pe „Republicii11, antrenorul secund al 
formației ieșene, M. Berariu, ne spunea 
că C.S.M.S.-ul nu a obținut niciodată 
victoria în vreun campionat împotriva di
namoviștilor, motiv pentru care nu se 
încumetă să facă vreun pronostic. „Ceea 
ce pot să vă declar — ne spunea an
trenorul Berariu — este că vrem să fa
cem un joc frumos în compania dina- 
moviștilor, un joc care să satisfacă 
publicul bucureștean*.

Obiectivul- anunțat de antrenorul 
C.S.M.S.-ului s-a realizat, ieșenii au ju
cat frumos iar în repriza a doua s-au 
întrecut, parcă, pe ei înșiși și, ceea ce 
este demn de remarcat, au reușit să 
învingă, pentru prima dată, pe Dinamo 
București, și încă în deplasare.

După meci, la vestiare, antrenorul 
principal al lotului nostru național, Ilie 
Oană, ne spunea : „Ieșenii au făcut 
astăzi un meci foarte bun, pentru jocul 
lor din repriza a doua, mai ales, meri- 
tînd felicitări. Din formație mi-au plă
cut Constuntinescu, fundașii de margine, 
Ștefănescu, Cuperman, Lupulescu, Matei, 
o notă specială 
Incze IV

să revină asupra hotărîrii luate, ceea ce 
nu sc inlîmplă niciodată. $i-atunci ? Ln 
ce bun aceste proteste, care n-au alt re
zultat decît a pune intr-o lumină nefa
vorabilă, in ceea ce privește disciplina, 
echipa respectivă

Dar, să admitem : uneori decizia ar
bitrului nu este motivată sută la sulă și 
o echipă, în focul luptei sportive, în
cearcă să-și apere drepturile reale sau a- 
parente și pe calea protestelor. L-am în
treba însă pe Deliu și i-am întreba și pe 
ceilalți jucători de la Știința Craiova : 
de ce au protestat împotriva loviturii 
de la 11 metri dictată în repriza a Il-a 
de arbitrul Toth ? Se poate un htnț mai 
clar și mai... voluntar decît cel făcut 
de Deliu ? Oare protestăm tocmai din 
motivul arătat la începutul acestei note : 
fiindcă așa se obișnuiește? Noi știm 
însă un lucru: învățul are și dezvăț...

In legătură cu loviturile de la 11 me
tri, înregistrăm și un alt aspect. Un îna
intaș este faultat în careu, în imediata 
apropiere a liniei care delimitează su
prafața de pedeapsă. „N-a fost in careu, 
a fost pe linie" susțin suporterii echi
pei care a comis faultul. Argumentul 
acesta nu schimbă însă cu nimic si
tuația : este tot 11 metri, liniile, așa 
cum precizează regulamentul, FĂC1N1) 
PARTE DIN ȘPAȚIILE PE CARE LE 
DELIMITEAZĂ. Curios este că nici arbi
trii nu țin seama de această precizare. 
Altfel, în meciul de miercuri, Al. Toth 
ar fi acordat „11 metri" și nu lovitură 
liberă de la 16 metri la faultul comis 
de Sătmărcanu asupra lui Eftimie.

JACK BERARIU

De la I.E.B.S,

pentru incul lui

M. POPESCU 

SITUAȚII CARE SE REPETĂ 
Ne-am 

acordarea 
jucătorii 
în jurul arbitrului, sustinînd că 
fost nimic'

obișnuit cu scena aceasta : la 
unei lovituri de la 11 metri, 

echipei sancționate se string 
,n-a 

și încercînd să-l determine

£ Pentru întîlnirea internațională 
de baschet DINAMO — FENERBAHCE 
ISTANBUL, de sîmbătă 13.XI, de la 
sala Floreasca, sînt valabile urmă
toarele legitimații eliberate de UCFS/ 
CG: roșii și maro în piele, gri în der- 
matin ale maeștrilor emeriți și an
trenorilor emeriti ai sportului, gri în 
dermatin ale maeștrilor sportului la 
„baschet", verzi de ziariști, însoțite 
de delegații în limita locurilor rezer
vate fiecărui ziar, la masa presei.

• MIERCURI 17.XI. ÎNCEPE UN 
NOU CURS DE INIȚIERE ÎN PATI
NAJ PENTRU COPII ÎNTRE 6 ȘI 14 
ANI. ÎNSCRIERILE SE FAC LA PA
TINOARUL „23 AUGUST" ÎNCEPÎND 
DE DUMINICĂ 14.XI., ZILNIC ÎNTRE 
ORELE 10 ȘI 17.

FREAMAT STUDENȚESC...
(Urmare din pag. 1)

Primeau și dădeau unii altora indi
cații, compamentîndu-se în același 
timp cît se poate de spiritual prin 
raportare la „celebrii" noștri. îi 
urmăream cu interes pe acei care 
își disputau cu ardoare, în semina- 
rii, opiniile în cele mai controver
sate probleme ale literaturii univer
sale, preocupați acum de această 
partidă; am văzut în asta o probă 
autentică a ceea ce reprezintă nece 
sitatea de a îmbina activitățile, o 
concretizare a preceptului „știtnta 
și sportul aduc armonia individului", 
o verificare imediată a formulei de 
largă circulație „mens Sana in cor 
pore sano"

★

1—0, 2—0, 2—1, 2—2 și iarăși; 
dominația celor din IV, dorința vi
zibilă a „profesorilor" de a reduce 
scorul, o lovitură de pedeapsă , o 
sansă de egalare, o „polemică" ră-

enorm. Implică o mare răspundere.
— Ai apărat un 11 ml Felicitări.
— A fost tras slab.
— Și totuși... v-au bătut.
— Anul V e In eclipsă. Ceilalți 

sînt mult mai incisivi. ■
Jr

După amiază i-am lntîlnit la fa
cultate. „Echiipa" se 
grupe, fiecare cu alt 
ora 21 cîțiva dintre ei 
încă biblioteca..

★
Astăzi afișul și-a făcut din nou 

apariția în holul facultății: „Mline, 
la baza Tei, joacă anul IV cu anul 
III“... Și iarăși febra pregătirii, cău
tarea unui arbitru, satisfacția unui 
joc bun și în plus — Imperceptibil 
pentru unii — o stimulare a recep
tivității intelectuale,

„Odihna activă" a devenit pentru 
cei mai mulți dim studenții noștri

masă deschisă, multă agitație și o 
galerie plină de pitoresc.

Surprinsă de calitatea jocului, mă 
întreceam în aprecieri din cele mai 
elogioase. Un sceptic (sau po-ate un 
obiectiv) — Costică Sîrbu din „V" 
— îmi replică i

— Să fi văzut jocul pe care l-au 
făcut săptămina trecută I

Aflam, implicit, că partidele aveau 
caracter de sistem. De undeva, 
stingă, un coleg se dezlănțuie:

— Hai tu Picchi, zis Babone... 
apoi, dirijîndu-1): Pe dreapta, pe 
dreapta că te rade Nunweiller, ăsta... 
Vulpe I

Fluierul arbitrului a pecetluit sco
rul de 4—3 pentru cei din „IV“. 
Prima tentație, bineînțeles, un inter
viu. L-am căutat pe portarul anului 
V, Cornel Moraru. Mi se păruse ex
traordinar.

— Pentru nune fotbalul dacă nu e 
prima pasiune este, totuși, o mare 
tentatie. Joc de cite ori am ocazie, un punct bine stabilit în programul 
Postul pe caie-J dețin lnu place lor de viață.

(Un

(Si

distribuia pe 
program. La 
nu părăsiseră



La sfârșitul sezonului competițional
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NATAȚIE: Avem specialiști la procedeul fluture?
Iată întrebarea pe care ne-o punem 

la sfîrșit de sezon, cînd rezultatele 
celor mai buni performeri sînt des
tul de modeste. De altfel, în fruntea 
celor mai buni fluturiști se află un 
specialist (VI. Moraru) al procedeului 
craul, fapt care ne indică de la sine 
„valoarea” celorlalți înotători. în ge
neral, am observat în majoritatea 
concursurilor interne din acest an 
(juniori și seniori) un număr redus 
de concurenți în probele de fluture. 
Această situație este grăitoare în ceea 
ce privește lipsa de preocupare a 
antrenorilor din secțiile fruntașe 
(Steaua, Dinamo, C.S. Școlar, Mure
șul, C.S.M. Cluj, S.S.E. Reșița, S.S.E. 
1 și S.S.E. 2 din București) privind 
pregătirea sportivilor la' acest proce

MASCULIN —100 m flutura
64.1 (69,5) VI. Moraru (CSS Buc.) 1947
64,5 (65.4) Fr. Fulop (Mureșul) 1941
64,8 (66,7) C. Georgescu (Steaua) 1947
66,0 (64,3) E. Voicu (Dinamo) 1941
66.2 (71,8) Ad. Covaci (Mureșul) 1949

200 m fluture
2:24.6 (2:32,2) VI. Moraru (CSS Buc.) 1947
2:29,5 (2:34,4) N. Tat (Olimpia Reșița) 1946
2:37,7 (2:58,5) Ad. Covaci (Mureșul) 1949
2:39.8 (3:07,8) Al. Bain (SSE Reșița) 1949
2:47,3 (2-46,0) C. Georgescu (Dinamo) 1947

400 m mixt
R 5:15,8 (5:31,2) D. Naghi (Mureșul) 1941

5:18,0 (5:28,6) N. Tat (Olimpia Reșița) 1946
5:28,3 (—) A. Soos (Steaua) 1944

5:33,8 (5:38,4) A. Soptereanu (CSS Buc.) 1948
5:46,2 (5:59,2) A. Schmaltzer (Steaua) 1938

FEMININ — 100 m fluture
1:14,8 (1:13,4) Nicoleta Bărbulescu (Rapid) 1940
1:17,1 (1:20,2) Codruța Sala (SSE Timiș.) 1946
1:17,3 (1:17,8) Agnetâ Sterner (CSS Buc.) 1949
1:18,7 ( — jlngrid Ungur (Steaua) 1944
1:19,6 (1:22,0) Gabriela Tărnăuceanu (CSS Buc) 1948

400 m mixt
R 5:46,2 (5:51,2) Cristina Balaban (Dinamo) 1947

5:59,8 (6:26,3) Anca Trohani (CSS Buc.) 1943
6:15,6 (6:28,l)/feva Naghi (Mureșul) 1946
6:17,6 ( — )Dorina Mezinca (SSE Reșița) 1951
6:24,5 ( — ) Gabriela Talpan (CSS Buc.) 1948

— a. v. —
Notă : între paranteze am notat rezultatele din 1964 : 

R =■ record republican iar la sfîrșit am trecut 
anul de naștere al fiecărui înotător.

PERFORMANȚELE TIMPURII -
REZULTAT

Este bine știut că pentru a obține 
rezultate atletice de valoare trebuie să 
dispui de o pregătire îndelungată, de 
calități fizice cit mai perfecționate și 
de o structură anatomo-funcțională adec
vată cerințelor diferitelor probe. Or, 
pentru a realiza aceasta se impune ca 
pregătirea să înceapă cît mai de timpu
riu, dacă se poate chiar de la vîrsta 
copilăriei.

Că performanțe de mare valoare pot 
fi obținute chiar la vîrsta junioratului 
e suficient să amintim pe cîțiva dintre 
atleții noștri, printre care Mihaela Pe
ne^, campioană olimpică la suliță și 
deținătoare a unei performanțe de peste 
60 m. Gheorghe Cost&che, cu peste 63 m 
în dificila probă de aruncare a cioca
nului, Șerban loan (2,03 m înălțime), 
l'iorel Suciu (14,5 sec pe 110 mg etc.). 
Iar că pregătirea celor mai buni perfor
meri din lume este caracterizată prin în
ceperea timpurie a practicării sportului 
ne-o dovedesc însăși rezultatele de va
loare mondială obținute de aceștia la 
vîrsta junioratului.

Și pentru că se impune ca pregătirea 
să înceapă de timpuriu, e necesar ca 
aceasta să nu se Iacă oricum, la întîm- 
plare, ci trebuie avut în vedere eă lucrăm 
cu copii, ale căror organisme sînt fra
gile și pe care trebuie să Ie dezvol
tăm armonios, corespunzător cerințelor 
viitoarelor performanțe.

Avînd în vedere avîntul pe care tre
buie să-l ia atletismul în rîndurile ele
vilor, tot mai numeroși vor fi și profe
sorii care vor lucra cu copii de vîrstă 
mică (10—12 ani). Tocmai de aceea, 
doresc să fac o serie de recomandări, 
rezultate din activitatea pe care am des- 
lășurat-o ani de-a rîndul cu copiii.

1. In primul rînd este necesară o di
ferențiere a metodicii de pregătire a 
copiilor față de cea a juniorilor și mai 
cu seamă de cea a seniorilor, lucru care 
nu se prea observă la unii profesori și 
antrenori. Această diferențiere să nu 
conste numai în reducerea volumului și 
a intensității (atlt la cît se rezumă an
trenorii noștri !) ci lucrul cel mai impor
tant este legai de selecționarea mijloa
celor pe care șă le folosim în antrena
mente.

Să nu se execute, de exemplu, numai 
săritura în lungime, cu prăjina sau în 
înălțime ci, în principal, trebuie folosite 
acele elemente ajutătoare, atractive, care 
duc, implicit, la însușirea tehnicii pro
bei respective.

2- Activitatea atletică la copii trebuie 
să se bazeze pe elemente atletice în 
care să predomine atracția, ușurința de 
executare și, în final, satisfacția reuși
tei. Iată, spre exemplu, cum am pro
cedat la însușirea deprinderilor nece
sare probei de săritură cu prăjina : să
rituri în lungime cu prăjina (treeîndu-se 
peste o zonă marcată), la început fără 
întoarcere și apoi cu întoarcere.

Infigerea prăjinii în nisip și urcarea 
pe prăjină atîta timp cît copiii își pot 
ține echilibrul. Se face concurs : „cine 
urcă mai sus pe prăjină" I

Infigeri în nisip, la groapa de lungime, 
și aterizare într-un cerc indicat de pro
fesor, în timp ce elevul stă atîrnat pe 
prăjină. Ștafetă între două echipe în 

deu. Dar chiar și puținii adepți ai a- 
cestor probe (exceptîndu-1 pe mure- 
șanul Ad. Covaci) nu au făcut prea 
multe eforturi de a-și îmbunătăți 
performanțele, dovedind comoditate 
și lipsă de perseverență la antrena
mente.

în ceea ce privește probele de mixt,; 
lipsa unor specialiști este aproape 
completă și ea trebuie să dea de 
gîndit în mod serios, mai ales antre
norilor care se ocupă de creșterea 
copiilor. Pregătirea multilaterală a 
înotătorilor de la vîrsta cea mai fra
gedă (după cum ne-o dovedește ex
periența țărilor cu o natație dea. 
voltată) este o cerință stringentă, care 
nu mai poate fi ocolită. Și acum cele 
mai bune rezultate ale anului:

AL MUNCII
care „bățul* este prăjina. Aceasta tre
buie purtată ca în alergarea cu prăjina, 
pe distanțe de 20—25 m.

Am executat, de asemenea, tot felul 
de întreceri pe distanțe scurte (15—40 
m), începînd cu cele cronometrate, cu și 
fără adversari, și terminînd cu cele cu 
„handicap* care, de altfel, sînt și cele 
mai atractive.

Pentru ridicarea coapsei și dezvoltarea 
mușchiulaturii ridicătorilor coapsei au 
fost executate alergări pe treptele tri
bunei stadionului.

Pentru executarea împingerii s-au e- 
xecutat sărituri de pe o treaptă pe alta 
a tribunei.

Pe lîngă aceste exerciții au fost in
troduse, în special în prima parte a lec
ției, elemente din școala alergării și să
riturii ca: jocul de gleznă, accelerările, 
alergarea lansată, pasul săltat, pasul 
sărit etc.

Am amintit numai cîteva exerciții, ele 
fiind însă cu mult mai numeroase pen
tru fiecare probă atletică. Fiecare pro
fesor și antrenor care lucrează cu copii 
poate „inventa* o serie de exerciții a- 
jutătoare prin care să dezvolte calitățile 
fizice ale micilor sportivi, să le for
meze un bagaj motric necesar probelor 
atletice. In felul acesta putem face din 
atletism un sport plăcut și foarte atră
gător pentru copii.

3. Exercițiile pe care ne-am propus 
să le folosim trebuie să fie perfect ac
cesibile, să țină seama de vîrsta și de 
posibilitățile de execuție ale copiilor.

Nu trebuie să le cerem copiilor să 
execute triplusaltul, deoarece oricât ne-am 
strădui, nu vor reuși din cauza lipsei 
de forță. De asemenea, să nu le cerem 
să „ridice* coapsa în alergare — fără 
a ne fi preocupat, mai întîi, de dezvol
tarea mușchiulaturii centurii abdominale 
și a ridicătorilor coapsei.

4. Pentru ca copiii să se mobilizeze 
în execuția unui element, trebuie să le

TEHERAN

După un meci nul (4—4), selecțio
nata de lupte libere a U.R.S.S. a 
învins la Teheran cu 5‘/2—2‘/2 e- 
chipa Iranului. Au obținut victorii 
prin tuș Sagaradze, Beriașvili, Gu- 
revici și Lomidze

BRUXELLES

Continuîndu-și turneul în Belgia, 
echipa de fotbal Internazionale Mi
lano a învins cu scorul de 3—2 
(3—1), echipa Standard Lifege. Au 
marcat Peiro (3), respectiv Vanden
berg și Dignef. Internazionale a 
prezenat formația i Sarti, Malatrasi, 
Giovanni, Bedin, Landini, Picchl, 
Jair, Peiro, Domenghini, Suarez, 
Corso.

VL. MORARU (dreapta) discutînd cu 
unul din partenerii săi de întrecere

TIMPURII!
vorbim pe..7 limba lor, să le dăm anu
mite teme spre care ei trebuie să tindă 
să le îndeplinească

Intr-un fel va executa elevul o cursă 
în care i se spune „alergare 1/1 pe 30 m 
m“, și altfel va alerga cînd i se va spune 
„cu plecare la bătaie din palme, cursa 
pînă la — să zicem — groapa de lun
gime ’ Care va ajunge primul?* Veți 
vedea cît de mult îi frămîntă pe copii 
aranjarea locului de plecare, căutarea 
poziției celei mai bune, ca să nu mai 
vorbim de alergarea pe parcurs. La să
rituri avem, de asemenea, nenumărate 
posibilități de a fixa teme. Începînd 
cu lovirea palmelor în timpul zborului, 
pînă la trecerea printre două ștachete 
sau luarea batistei de pe o ștachetă în 
timpul zborului etc.

Procedînd astfel elevii nu se vor plic
tisi niciodată.

5. Jocurile cu elemente atletice nu tre
buie să lipsească din pregătirea copiilor.

Să nu-i aliniem în coloană și să-i pu
nem să sară la lungime sau la înălțime, 
cîte unul la 5—6 minute (așa cum se 
poate vedea zilnic pe stadionul Tinere
tului !), ci să formăm echipe, să-i punem 
să se întreacă în cadrul diferitelor șta
fete cu teme de alergare, escaladare, 
săritură etc. în care să predomine dina
mismul, densitatea și entuziasmul. Tre
buie să avem o grijă deosebită : copiii, 
să plece cu o bună dispoziție de la an
trenament 1

în încheiere aș adăuga că succesul 
în munca noastră va fi cu atît mai fruc
tuos cu cît selecția va fi judicios fă
cută, iar pregătirea multilaterală va 
permite specializarea într-o probă sau 
alta, în funcție de structura anatomo- 
funcțională a fiecărui copil.

Și cînd lucrăm cu copiii să ne gîndim, 
în fiecare clipă, la roadele muncii finale!

prof. DUMITRU GÎRLEANU
maestru al sportului

Știri... Rezultate... Știri...
HAMBURG

La Hamburg s-a desfășurat meciul 
de box dintre selecționata orașului 
Hamburg și Leningrad. Superiori 
din punct de vedere tehnic și fizic, 
boxerii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 16—4.

TBILISI

Meciul de șah Tal-Spasski a con
tinuat la Tbilisi cu partida a 5-a 
în care Tal a jucat cu piesele albe. 
Intr-o variantă a partidei spaniole, 
fostul campion mondial a obținut 
inițiativa, reușind să cîștige un 
pion, avantaj menținut și la între 
rupere. Specialiștii apreciază că 
Spasski are totuși posibilitatea de 
a obține remiză, dacă Tal nu va

JPJE* GZOJ3
Grant Warwik (Canada) propune un campionat 

mondial permanent de hochei pe gheață
TORONTO 10 (Agerpres). — „Slăbi

ciunea reprezentativelor de amatori ale 
Canadei la ultimele campionate mondia
le — a declarat Grant Warwik, unul 
din componenții celebrului trio de frați 
IVarwih, protagoniștii echipei canadiene 
„Peticton Vees" care în 1955 a cîștigat 
campionatul mondial de hochei pe gheață 
— se datorește progresului evident al 
hocheiului european, dar și al afluxului 
spre profesionism al celor mai buni lio- 
cheiști amatori canadieni*.

De pe toate meridianele
IURI VLASOV S-A RETRAS DIN ACTI

VITATEA COMPETIȚIONALĂ

După cum anunță agențiile de 
presă, cunoscutul halterofil Iuri 
Vlasov, fost campion olimpic și mon
dial, nu va mai concura în competi
țiile oficiale. El s-a retras recent din 
activitatea competițională și, de 
aceea, nu a participat nici la recen
tele campionate mondiale de Ia Te
heran. Astfel, ultimul concurs oficial 
al marelui campion rămîne cel de 
anul trecut de la Tokio, cînd 
a fost învins în mod surprin
zător de compatriotul său Ja- 
botinski. Iuri Vlasov, acum în vîrstă 
de 29 de ani, de profesie inginer, este 
unul dintre cei mai mari campioni 
de haltere din toate timpurile. Vlasov 
a fost de 5 ori campion al lumii la 
categoria grea și o dată campion 
olimpic (1960). în activitatea sa el a 
doborît nu mai puțin de 27 recor
duri ale lumii, dintre care unul su
praviețuiește și azi: cel de la totalul 
celor trei stiluri: 580 kg I După Jocu
rile Olimpice de la Roma, Iuri a fost 
considerat drept cel mai mare atlet 
al secolului nostru, singurul care ar 
putea să treacă de limita mult visată 
a celor 600 kg.

Acum, această misiune va rămîne 
s-o rezolve talentatul său urmaș, Leo
nid Jabotinski, sau alții.
DE PE VREMEA CÎND STANLEY ROUS 

ERA ARBITRU...
Sir Stanley Rous, actualul preșe

dinte al F.I.F.A., a fost — în anii săi 
mai tineri — fotbalist și apoi arbitru. 
Iată o întîmplare din activitatea sa 
de arbitru, povestită de Rous însuși: 
„Arbitram un meci între două echipe 
din prima ligă engleză. La un moment 
dat echipa oaspe înscrie un gol din 
poziție clară de ofsaid, după cum 
mi-am dat seama mai tîrziu. Eu însă 
am acordat acest gol, stîrnindu-mi 
dezaprobarea suporterilor echipei 
gazdă. La sfîrșitul meciului citeva 
zeci de suporteri localnici au vrut 
să pătrundă pe teren pentru a-mi cere 
socoteală. Nu am reușit să ies din 
incinta stadionului decît cu ajutorul 
mai multor polițiști, care m-au urcat 
într-o mașină. La plecare le-am mul
țumit călduros. Unul din polițiști mi-a 
răspuns : „Nu aveți pentru ce, dom
nule. Aceasta este și datoria noastră: 
să scoatem orbii de pe stadion!"
TRICOURI „CELEBRE” LA LICI
TAȚIE

O originală licitație a fost organi
zată zilele trecute la Rio de Janeiro 
de către federația braziliană de fot
bal în scopul strîngerii de fonduri 

găsi la analiză o cale sigură de 
cîștig. Reamintim că scorul este 
deocamdată egal: 2—2.

LISABONA

în cel de-al doilea tur al „Cupei 
orașelor târguri" la fotbal, Sporting 
Lisabona, jucînd pe teren propriu, 
a învins cu 2—1 {0—0) formația

Espanol Barcelona.

STOCKHOLM

Selecționatele masculine de hand
bal ale Norvegiei și Suediei s-au 
întâlnit într-un meci amical la O- 
rebro (Suedia). Partida s-a înche
iat cu o neașteptată victorie a 
handbaliștilor norvegieni la scorul 
de 21—12.

Warwik propune crearea unui campio
nat permanent de hochei pe gheață în 
cadrul căruia să se desfășoare întîlniri 
între echipele din Canada și S.U.A, și 
cele mai puternice reprezentative euro
pene.

„Asemenea întîlniri — a spus IParwik 
— ar fi de un real folos hocheiului prin 
atractivitatea lor și ar contribui la a- 
propierea și consolidarea prieteniei dintre 
sportivii țărilor participante*.

pentru ajutorarea copiilor săraci din 
oraș. Cu acest prilej, forul suprem 
al balonului rotund brazilian a lici
tat public... tricourile celebrilor ju
cători Pele, Garrincha, Gilmar, Bel
lini și ale altor vedete de necon
testat ale fotbalului brazilian. „Re- 
cordul“ de încasări a fost, desigur, 
înregistrat la tricoul lui Pele, care a 
fost vîndut unei domnișoare, care n-a 
vrut să-și comunice numele, pentru 
suma de 50 000 cruzeiros. Pe tricouri
le lui Gilmar și Bellini s-au încasat 
în total 72 000 de cruzeiros. O sumă 
mai mică a fost încasată pe tricoul 
nr. 7, al aripei drepte, Garrincha. 
vîndut numai cu 15 000 cruzeiros.

DAWN FRASER RĂMÎNE SUSPEN
DATĂ, INSĂ SEMNEAZĂ AUTO
GRAFE

Este cunoscut de amatorii de na
tație din lumea întreagă faptul că 
celebra înotătoare australiana Dawn 
Fraser, cîștigătoare a medaliei de aur 
la trei Olimpiade, a fost suspendată 
de federația sa după J.O. de la To
kio, pentru motive de indisciplină. 
Cu toate că nu mai activează în pre
zent și așteaptă, poate, ca forul aus
tralian să fie mai indulgent cu ea și 
să-i ridice suspendarea, Dawn Fraser 
n-a rămas inactivă. Terminîndu-și 
voiajul de nuntă, Fraser și-a scris 
rapid memoriile, care au apărut în
tr-o carte intitulată „Campioană o- 
limpică".^ In așteptarea „actului de 
clemență" al federației australiene, 
Dawn Fraser dă autografe la Mel
bourne, pe cartea sa, miilor de sim- 
patizanți ai săi.

O DECLARAȚIE A LUI GENE 
TUNNEY

Fostul campion mondial de box la 
categoria „grea", Gene Tunney, care 
a deținut titlul suprem în 1926; în- 
vingîndu-1 în două rînduri pe Jack 
Dempsey, și-a expus punctul său de 
vedere asupra boxului profesionist, 
în cadrul unei conferințe de presă. 
Gene Tunney a declarat printre altele: 
„Boxul trebuie să redevină ceea ce 
era în anii dinaintea lui 1920, adică 
o activitate rezervată unor adevă- 
rați sportivi. In prezent boxul se află 
în declin și nu se întrevede încă o 
redresare. E greu de crezut că în
tâlnirea de la 22 noiembrie dintre 
Cassius Clay și Floyd Pattersson va 
contribui la aceasta".

Turneul fotbaliștilor sovietici
în America de Sud

MOSCOVA 11 (Agerpres). — La 21 
noiembrie, echipa reprezentativă de fot- 
bal a U.R.S.S. își va începe turneul în 
America de Sud, jucînd la Rio de Ja
neiro cu selecționata Braziliei, de două 
ori campioană a lumii. în continuare 
fotbaliștii sovietici vor evolua la Porto 
Alegre, Buenos Aires, Montevideo și San
tiago de Chile.

Antrenorul N. Morozov a selecționat 
pentru acest turneu un număr de 19 ju
cători în rîndul cărora se află și centrul 
atacant Eduard Strelțov. După o întreru
pere de 7 ani, Strelțov (acum în vîrstă 
de 28 de ani) și-a făcut reintrarea în 
linia de atac a echipei Torpedo Moscova, 
lidera campionatului unional.
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