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Continuarea pregătirii spor
tive în sezonul rece și umed 
necesită unele măsuri prin 
care să se asigure desfășura
rea normală a procesului de 
antrenament și apărarea să
nătății sportivilor.

Organismul nostru este pre
văzut cu mecanisme complexe 
datorită cărora poate să se 
adapteze la noile condiții de 
mediu în cazul cînd schimbă
rile nu sînt prea mari și prea 
rapide. Temperatura corpului 
omenesc, spre exemplu, ră- 
mîne constantă cu toate că 
temperatura mediului ambiant 
este variabilă. Acest fenomen 
se realizează prin reglarea 
producerii de căldură de că
tre propriul nostru corp și a 
cedării de căldură în mediul 
care ne înconjoară. Mecanis
mele fiziologice de menținere 
a temperaturii constante a 
corpului sînt însă insuficiente 
față de scăderea accentuată a 
temperaturii în timpul sezo
nului rece. Din această cauză, 
păstrarea temperaturii interne 
a corpului, Ia nivelul necesar 
bunei funcționări a principa
lelor sale organe, se reali
zează prin utilizarea unor 
mijloace artificiale și în spe
cial prin îmbrăcăminte și lo
cuințe. Sportivii care se antrd- 
Bează în aer liber și adeseori 
pe timp nefavorabil trebuie 
să acorde o grijă specială ale- 

> ■*rii și îngrijirii echipamen- 
? 1 lor. Le vom veni în
ajutor dîndu-le cîteva sfaturi 
în această privință.

Menționăm de la început că 
echipamentul sportiv, ca ori
care altă îmbrăcăminte, nu 
încălzește corpul nostru. El 
are numai rolul de a micșora 
pierderea căldurii corporale 
în mediul înconjurător. Pu
terea protectoare a îmbrăcă- 
minții depinde de numeroși 
factori. Primul dintre ei este 
conductibilitatea de căldură a 
materialului întrebuințat Ia 
confecționarea echipamentu
lui. Iată cîteva date privi-

detoare la conductibilitatea 
căldură a țesăturilor mai frec
vent întrebuințate pentru e- 
chipamentul sportiv, in com
parație cu aerul care este 
corpul cel mai rău conducă
tor de căldură. Aerul — 100, 
flanela de lină — 122,2, tricoul 
de lină 127,0, tricoul de mă
tase — 188,3, tricoul de bum
bac — 321,7. Țesăturile de 
lină sînt, deci, cele mal in
dicate, pentru că fiind rău 
conducătoare de căldură ajută 
cel mai bine corpul să-și păs
treze căldura proprie.

Materialul pentru echipa
ment nu trebuie să fie numai 
rău conducător de căldură. 
Este necesar ca țesăturile în
trebuințate să fie permeabile 
pentru aer și să absoarbă 
transpirația. Permeabilitatea 
pentru aer depinde de volu
mul total al porilor (spatiile 
mici dintre firele țesăturii) și 
de mărimea acestor pori. O țe
sătură poroasă este mai re
comandabilă pentru echipa
mentul sportiv, deoarece con
duce mai rău căldura (porii 
sînt plini de aer), permite 
trecerea cu ușurință a vapo
rilor de apă rezultați din 
transpirație și absoarbe mai 
bine transpirația în cazul cînd 
aceasta este abundentă, 
din acest punct de 
țesăturile de lină sînt 
mai bune. Ele au cel 
mare număr de pori 
mul porilor reprezintă _ 
ximativ 8O“/o din volumul to
tal al unui tricou de lină și 
numai 37’/i din cel al pînzei 
de bumbac), și, in plus, firul 
de lină este mai higroscopic 
(absoarbe mai bine apa) de
cît cel de mătase sau de 
bumbac.

Culoarea țesăturilor are o 
importanță care nu trebuie 
neglijată. Culorile închise ab
sorb o proporție mai mare

Dr. MIRON GEORGESCU
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înaintea finalelor la ciclocros
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DUPĂ CĂMPIOIIĂITIE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNITE

Tradiția
Campionatele internaționale 

de gimnastică ale României, a- 
junse în acest an la a VIII-a 
ediție, au reunit timp de trei 
zile în sala Floreasca din Ca
pitală gimnaști și gimnaste din 
sase țări. A fost un concurs in
teresant. care a prilejuit multe 
învățăminte specialiștilor pre- 
zenți la întreceri. în rîndurile 
ce urmează voi desprinde cî
teva aspecte care mi s-au pă
rut mai semnificative în com
petiția feminină

Este adevărat că, în compa
rație cu edițiile precedente, 
„internaționalele" din acest an 
au fost mai „sărace" ca parti
cipare, la București nefiind pre
zente nume răsunătoare ale 
gimnasticii europene. Explica
ția acestui fapt este însă sim
plă : în toate țările reprezen
tate la tradiționala noastră în
trecere se observă o tendință 
evidentă de întinerire a echipe
lor reprezentative, de încercare

(Continuare în pag, a l-a)
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Ciclocrosișlii „escaladează" primul obstacol... (Fază din desiă- 

surarea „Cupei Steaua")

Duminică, pe traseul din șo- 
seți*?;,t’ăntelimon, se va desfă
cu! a ultima competiție oficială 
a sezonului de ciclocros din 
acest an: finalele campionatu
lui republican. Cele 5 întreceri 

> disputate înaintea finalelor 
ne-au format o părere asupra 
valorii concurenților. Astfel, la 
seniori, lupta pentru victorie se 
va da probabil între Petre Si- 
mion (Steaua) — care a cucerit 
primul loc în patru din cele 
cinci întreceri desfășurate în a- 
cest sezon, C. Ciobanu (Voința 
Ploiești) și Gh. Suciu (Dezrobi
rea Brașov), iar la juniori între 
C. Grigore (Voința București), 
Tudor Vasile (Petrolul Ploiești) 
și Ștefan Suciu (Dezrobirea Bra-

W). După cum se vede, un 
'adevărat „triunghiular” Bucu
rești — Ploiești — Brașov. Este 
vorba aici nu numai de faptul 
că aceste orașe au sportivi foar
te bine pregătiți ci — mai ales 
— că în aceste localități se 
face ciclism cu mai multă serio
zitate. De altfel, problema ar 
putea fi extinsă și la probele de 
fond pe șosea. Este, de aseme
nea, interesant de arătat că la 
finalele din acest an se vor 
confrunta (indirect) doi foști 
campioni de ciclocros: Martie 
Ștefănescu (campion în anul 
1950), care îi antrenează pe a- 
lergătorii de la Dezrobirea Bra
șov și Iulian Gociman (de 5 ori 
gampion al țării) — antrenor 
'la clubul sportiv Steaua.

în continuare, rezultate de la 
ultimele întreceri de ciclocros 
desfășurate înaintea finalelor 
campionatului republican.

BRAȘOV. Pe un traseu ame
najat în apropierea comunei 
Măgura a avut loc campiona
tul de ciclocros al regiunii 
Brașov. Corespondentul nostru 
regional Carol Gruia ne rela
tează că întrecerile au fost 
disputate și au scos în eviden
tă buna pregătire a participan- 
ților. Clasamentele arată ast
fel : seniori, 16 km — 1. Șt. 
Grancea (Tractorul) 41:41; 2.
Liviu Pușcaș (Dezrobirea) 43:41; 
3. D. Albu (Dezrobirea) 44:10; 
juniori categoria 1, 11 km — 
1. Ștefan Suciu (Dezrobirea) 
26:59; 2. V. Crețu (Tractorul) 
29:21 ; 3. L. Marian (Tractorul) 
30:27; juniori categoria a II-a,

(Continuare în pag. a 2-a)

ClllbuT sportiv Olimpia orga
nizează vineri 19 noiembrie, 
tn sala Casei de cultură a ra
ionului Tudor Vladimireseu o 
gală de box la care participă 
sportivi de la Olimpia și 
Steaua. Cu acest prilej, spec
tatorii bucureșteni vor putea 
urmări „la lucru" pe cîțiva 
dintre fruntașii boxului nos
tru. Printre cel care vor evo
lua în această reuniune amin
tim pe Constantin Ciucă, Ni- 
colae Giju, Alexandru Murg, 
Mircea Săvescu, Tudose Voi- 
cu, Vasile Trandafir, Ștefan 
Hîrșu, Constantin Stanclu, Ma
rin Constantinescu etc.

Reuniunea va începe la 
ora 19.

ne cerea mai mult...

SONIA IOVAN 
maestră a sportului, antrenoare 

federală
Gimnasta franceză Evelyne Letourneur intr-un salt spectaculos

Foto : P. Romoșan

0 săptămînă bogată 
în evenimente fotbalistice

ARBITRII MECIULUI 
ROMÂNIA - PORTUGALIA

Partida de duminică, dintre 
reprezentativele de fotbal ale 
României si Portugaliei va fi 
condusă de trei arbitri elve
țieni. La centru : Gottfried 
Dienst ; la tușă : Gilbert Droz 
șl Karl GSppel.

O Fotbaliștii portughezi și-au 
anunțat sosirea pentru vineri 
seara, cu avionul.

MECI AMICAL LA PITEȘTI: 
DINAMO PITESTI-DINÂMO 

BUCUREȘTI'3-2 (0-0)

PITEȘTI, 16 (Prin telefon). 
Deși timpul a fost nefavora
bil și terenul greu, cele două 
formații s-au străduit, și au 
reușit în mare măsură. să 
desfășoare un joc frumos, 
cu multe faze palpitante și 
goluri spectaculoase. Dp re
marcat că în min. 70, local
nicii conduceau cu 3—0 și 
numai în urma unor schim
bări survenite în formație și 
a unor grave greșeli de apă
rare oaspeții au reușit să re
ducă din handicap. Au mar
cat Naghi (2) și C. Ionescu 
pentru Dinamo Pitești, Ene 
(2) pentru Dinamo București. 
Bun arbitrajul lui Mircea 
Dinu (Pitești).

AL. MOMETE 
coresp. reg.

Cu toate că zăpada se așterne 
pe terenurile de sport, săptă- 
mînă aceasta se anunță ca 
foarte bogată în manifestații 
fotbalistice, dintre care două 
rețin atenția în mod deosebit : 
meciul România — Portugalia 
din preliminariile campionatu
lui mondial și partida de la 
Cluj, dintre Știința și Atletico 
Madrid, în cadrul „Cupei 
pelor“.

Stadionul orășenesc din Cluj 
va fi, desigur, arhiplin 
cînd arbitrul cehoslovac____
Obtulovic va fluiera începutul 
partidei așteptată cu atîta inte
res nu numai de publicul clu
jean, ci și de toți amatorii de 
fotbal din țara noastră care vor 
avea prilejul să urmărească 
meciul la radio și pe ecranele te
levizoarelor, cu începere de la 
ora 14,15.

Tot azi, dar la Zagreb, în 
Iugoslavia, Steagul roșu debu
tează în „Cupa orașelor 
guri“, întîlnind echipa 
Zagreb. Steagul roșu ia 
pentru a doua oară în 
importantă competiție 
nentală. Să sperăm că de data 
asta brașovenii vor avea o com
portare mai frumosă decît în 
ediția 1963—1964, cînd au pier
dut în primul tur.

cu 
Ei

cu-

azi, 
Alois

tîr- 
locală 
startul

această 
conti-

în sfîrșit, tot azi, la Craiova 
se va disputa o partidă inter
națională : Știința — Komlo
(R.P. Ungară).

Joi, bucureșteni! vor asista 
la o partidă amicală: Știința 
—Rapid București, programată 
pe stadionul Politehnica 
începere de la ora 14,45.
vor avea vineri o zi de pauză, 
urmînd ca sîmbătă, pe sta
dionul Dinamo (ora 14), să a- 
siste la jocul internațional Di
namo București—Komlo.

Și iată că am ajuns la du
minică de 21 noiembrie, ziua 
mult așteptatei partide Româ
nia — Portugalia, al 183-lea 
joc internațional al reprezen
tativei noastre. în aceeași zi, 
pe 18 terenuri din (ară sînt 
programate tot atîtea partide 
din cadrul „Cupei României”.

Deci, o săptămînă bogată în 
evenimente fotbalistice. Va fi 
bogată și în... calitate? Așa am 
dori !
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Flux de tinerețe în scrima românească
O conslalare de ordin ge

neral (și evident îmbucură
toare) după campionatele re
publicane de scrimă pe echipe : 
preocuparea manifestată de 
antrenori pentru întinerirea lo
turilor respective.

într-adevăr, de unde pînă 
mai ieri consemnam prezența 
în campionatele seniorilor doar 
a ... liceenilor de la S.P.C., în 
frunte cu Rodica Văduva, Ilea
na Petrișor și Eva Wasserstrom, 
acum, iată, majoritatea forma
țiilor participante au avut în 
alcătuirea lor cîte 2—3 trăgă
tori de vîrstă școlară.

Această frumoasă inițiativă 
de întinerire a echipelor a fost 
îmbrățișată în primul rînd de 
antrenorii de la Steaua, C. Cio- 
cîrlie și A. Vîlcea. Concret: 
cazul tînărului I. Sepeșiu, ele
ment de certă valoare, fruntaș 
în spadă pe plan republican. Și, 
la fel, trebuie evidențiați antre
norii A. Pelegrini și N. Mari
nescu de la Progresul. De mai 
mulți ani ei s-au ocupat de pre
gătirea elevei Adriana Moroșan,

PRIMA ZAPADA
Ieri a nins Tn București. Copiii din Balta Albă s-au bu
curat cel mai mult. îi aștepta parcul „23 August" gătit 
de dimineață în haine albe, cu pomi înveșmîntați în omăt. 
Și, bineînțeles, a urmat tradiționala bătaie cu bulgări..

I
I
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astăzi titulară în echipa de se
nioare. Aceiași antrenori, ex- 
tinzînd acțiunea de întinerire 
a echipelor respective, au pro
movat în formația de spadă nu 
mai puțin de 3 tineri , aflați 
încă pe băncile școlii, Cioco- 
deică, Rusu și Micu, iar în cea 
de floretă pe Finfoc și Burlea. 
La Satu Mare, antrenorul Al. 
Csipler a pregătit și el o ade
vărată pleiadă de floretiști, 
printre care se numără elevii 
Neagu, Chișiu și Chiș. în în- 
tîmpinarea acestei 
mers și antrenorii 
Ionescu și Cornel 
(Știința București) 
floretistului Al.
cum și antrenorul A.
(Știința Tg. Mureș) care le-a 
promovat în prima echipă pe 
sportivele Sofia Saplontai și 
Lucia Briscan; în fine, antre
norul Tudor Ilie a introdus în 
formația Petrolului numeroase 
elemente pe care le pregătește 
în cadrul Școlii sportive de 
elevi din Ploiești.

Salutînd această inițiativă 
de întinerire a echipelor noas
tre, nădăjduim că ea va fi ge
neralizată cît de curînd și că 
tinerele elemente vor fi nu nu
mai... promovate 1

T. STAMA

initiative au
Ruxandra

Georgescu 
în cazul 

Micloș, pre- 
Kakiics

Folo : Aurel Neagu

Completarea lotului de baschet
pentru „Cupa Bosforului"

Ca urmare a faptului că. prin 
calificarea echipei Dinamo Bucu
rești în turul următor al „Cupei 
Campionilor Europeni*4, unii dintre 
componenții lotului național fiu 
mai pot lua parte la „Cupa Bos
forului44, federația de specialitate 
întrevede completarea lotului pen
tru această competiție cu cîțiva 
dintre componenții iotului de ti
neret. Printre cei vizați se nu
mără Titus Tarâu (Olimpia M. I. 
București). Nicoiae fTirsan (Stea
gul roșu Brașov) Ștefun l u dos.si 
(Steaua) și alții.



CARNET COMPETITION AL

HOCHEI: Tîrnava Odorhei oinf a
Miercurea

TIR: Jupa raioanelor4* a revenit trăgătorilor 
(îe la Dinamo

Pe patinoarul din parcul sportiv „23 
'August" au continuat ieri întrecerile 
din cadrul competiției dotate cu 
„Gupa F.R.H.P.", organizată de fo
rul de specialitate pentru a da posi
bilitatea echipelor provinciale parti
cipante la campionatul republican să 
păstreze contactul cu gheata în pauza

de o săptămînă dintre primul și cel 
de al doilea tur al campionatului.

S-au întîlnit echipele Tîrnava O- 
dorhei și Voința Miercurea Ciuc. Re
zultatul poate fi considerat drept o 
surpriză, odorheienii cîștigînd cu 
6—3 (2—1, 3—1, 1—1). Din capul lo
cului trebuie să arătăm însă că Vo-

HANDBAL: Note, iri...
• In sala de sport din Timișoara 

B-au disputat primele jocuri din cadrul 
„Cupei F.R.H.". Partidele, de un bun 
nivel tehnic, s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : juniori : S. S. E. 
nr. 1-Voința 30—23 (14—13) ; Teh- 
nomctal-Electrometal 20—14 (12—5); 
Liceul nr. 4-S. S. E. nr. 2 21—17 
(9—10) ; junioare : S.S.E. nr. 1-Liceul
nr.
14—5 (8—3).
Electrometal 17—14

corespondent).

pesta, București-Belgrad. Primul meci 
va începe în fiecare zi la ora 18,15.

• Pentru echipele din orașul Bucu
rești întrecerile din cadrul „Cupei 
F.R.H." încep mai tîrziu decît în ce
lelalte centre. Recent s-a stabilit ca 
primele jocuri să aibă loc duminică 
28 noiembrie.

4 4—3 (2—1) ; Viitorul-Voința 
seniori: Tchnometal- 

(10-7). (I. JURA

programul „Cupei 
care va începe la

• A fost fixat 
orașului București", 
sfîrșitul acestei săptămîni: vineri 19 
noiembrie : Bucurcști-București tine
ret ; Belgrad — Budapesta: sîmbătă 20 
noiembrie: București tineret-Belgrad, 
București-Budapesta; duminică 21 
noiembrie: București tineret-Buda-

• Cu toate că au participat la 
„Cupa de toamnă", întrecere amicală 
organizată pentru a se asigura o ac
tivitate competițională echipelor fe
minine din seria I a campionatului 
republican, aceste formații își con
tinuă pregătirile în vederea începerii 
disputei oficiale. In acest scop, după 
încheierea „Cupei de toamnă", s-au 
disputat o serie de jocuri amicale, 
printre care și acela dintre formațiile 
Mureșul Tg. Mureș și Știința Cluj, 
încheiat cu scorul de 17—11 (9—5), 
in favoarea echipei mureșene.

VOLEI: Clasamentele in campionatele de categoria A
SERIA I

MASCULIN
1. Rapid Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Tractorul Brașov
4. Farul C-ța
5. steaua
6. Știința
7. știința
8. Știința
9. Constr.

19. Petrolul Ploiești
11. Minerul B. Mare
12. Știința Tim.

Buc.
Galați 
Brașov 
Cluj
Brăila

5
5
4
5
5
5
5
5 2

5
5
4
3
2
2
2

5— 6. Progresul Buc.
5— 6. C.S.M.S. Iași
7— 9. înainte Tim.
7— 9. Ind. sîrmel C. T.
7— 9. Alumina Oradea

10. Banca Tg. Mureș

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
2

3:3 3
3:3 3

3
3
3
2

3:4 
3:4 
3:4 
0:6

o 
o 
o
2
3
3
3
3

4 2 2
5 14
5 14
5 0 5

FEMININ
1—2. Știința Buc.
1—2. Țesătura P. Neamț

3. Știința Tg. Mureș
4—5. Voința M. Ciuc
4—5. Sănătatea Arad

6. Progresul Tîrgoviște
7. Progresul Buc.
8. C.S.M. Cluj

2
2
1
1
1
1
0
0

FEMININ

1. Dinamo Buc.
2. Rapid Buc.
3. Farul Constanța
4. știința Cluj
5. știința Craiova
6. C.S.M. Sibiu
7. Metalul Buc.
8. C.P. București
9. Penicilina Iași

10. Partizanul r. Brașov

SERIA A H-A

MASCULIN
1. Știința Buc.

2— 4. știința Petroșeni
2— 4. Electroputere Craiova
2— 4. Viitorul Bacău

4 4
4 4
4 3
4 2
4 2
4 1
4 1
4
4
4

i
1
1

2
2
2
3 1

2
1
1

0 6:0 4
1 4:3 3
1 4:3 3
1 4:3 3

Pe urmele

materialelor publicate

In nr. 4748 al ziarului nostru din 
8 octombrie 1965 se tăcea o analiză 
a comportării elevilor acestor școli, 
arătindu-se succesele obținute in a- 
nul competițional 1965 și scoțîndu-se 
în relief, pe discipline sportive, slaba 
activitate a unor secții.

Articolul a stîrnit vii discuții. La 
redacție am primit numeroase scrisori 
pe această temă. Publicăm o parte 
din răspunsurile conducerilor unor 
Școli sportive de elevi:

„REZULTATELE 
NU NE MULȚUMESC".

... se spune In răspunsul primit de la 
conducerea Școlii sportive de elevi 
din Mediaș. Direcțiunea școlii apre
ciază că, deși s-au obținut unele re
zultate, acestea nu sint pe măsura 
posibilităților și a condițiilor. Anali- 
zlnd activitatea cadrelor de speciali
tate s-a ajuns la concluzia că nu s-a 
făcut totul pentru a se obține per
formante de nivel Înalt In anul șco
lar 1964-1965. Pentru Înlăturarea lip
surilor arătate s-a Întocmit un plan 
de măsuri care cuprinde următoarele : 
In cadrul consiliului pedagogic al 
școlii sportive se vor prezenta refe
rate cu tematică din metodica mo
dernă a antrenametului sportiv ; se- 
lecfia se va baza pe norme de control 
aoacrele și pe o permanentă căutare

PROGRAMUL JOCURILOR DE 
DUMINICA DIN CAPITALA

Programul meciurilor 
noiembrie din Capitală, 
pionatelor republicane de categorie A, 
a fost definitivat, astfel: in sala Dina
mo, cu începere de la ora 8,30, se vor 
desfășura întîlnirile Progresul—C.S.M. 
Cluj (F. TI), Dinamo—Farul Constanța 
(F.I) și Dinamo—Știința Brașov (M.I), 
iar în sala Giulești, incepînd de la ora 
9, partidele Metalul—Știința Craiova
(F.I) și Rapid—Penicilina Iași (F.I),

de duminică 21 
din cadrul cam-

infa a fost lipsită de aportul a pa
tru titulari (Szabo II, Ferenczi, An
drei, Sofian), componenti ai lotului 
republican care se pregătește pentru 
dubla întîlnire de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, cu Ungaria. Tîrnava în 
schimb a prezentat lotul complet.

în întîlnirea de ieri, scorul a fost 
deschis de Gyorgy, Iacob Antal a 
egalat dar pînă la pauză Tîrnava a 
înscris din nou prin Gali. După pauză 
căpitanul echipei Tîrnava, Torok I, 
majorează scorul la 3—1, Iacob An
tal îl reduce la 3—2 pentru ca, în 
finalul reprizei Ianossy și Vass să 
aducă formației din Odorhei un 
vantaj decisiv. în ultima parte
care echipă mal înscrie cîte un gol: 
C. Antal pentru Voința, GyOrgy pen
tru Tîrnava.

a-
fie-

• Astăzi, competiția continuă cu 
jocul Constructorul București — 
Voința Miercurea Ciuc, programat la 
ora 17.

• Meciurile România — Ungaria 
se dispută sîmbătă de la ora 19 iar 
duminică de la ora 18.

Poligonul Dinamo din Capitală și-a 
primit duminică oaspeții cu multă... 
căldură. Sobițele de teracotă au creat 
o ambianță plăcută la parterul și eta
jul poligonului, unde concurau frun
tașii tirului bucureștean în tradiționalul 
concurs „Cupa raioanelor". Doar tră
gătorii de pistol sport au fost nevoiți 
să mai sufle din cînd în cînd în mîini, 
deoarece ei și-au disputat întîietatea în 
aer liber. Rezultate mulțumitoare s-au 
înregistrat numai în proba de pistol 
precizie : I. Pîeptea (Olimpia) 550 p. 
și M. Dumitriu (Steaua) 543 p. Cele
lalte rezultate au fost modeste.

Iată rezultatele : armă standard 3X20 
focuri juniori : 1. C. Codreanu (Steaua) 
518 p. ; 2. L. Minciunescu (S. S. E. 1) 
511 p ; 3. D. Nițu (Olimpia) 509 p ;
4. C. Lazarovici (Dinamo) 506 p ;
5. A. Simion (S. S. E. 1) 500 p ; 
pistol precizie : 1. I. Pieptea (Olimpia) 
550 p ; 2 M. Dumitriu (Steaua) 543 p ; 
3. V. Atanasiu (Steaua) 538 p ; 4. T. 
Jeglinschi (Dinamo) 537 p ; 5. M Țapu 
(Știința) 524 p. Pistol sport juniori : 
1. D. Iuga (Dinamo) 570 p ; 2. A. Ge- 
red (Dinamo) 561 p ; 3. M. Turicianu 
(Dinamo) 534 p ; 4. D. Cristescu (Dina
mo) 528 p; 5. P. Buzatu (Steaua) 525 p; 
Armă standard 3X20 focuri senioare
1. Rodica Hnat (Dinamo) 543 p
2. Rodica Gorgoi (Steaua) 534 p

3. (Steaua) 524 p?
(Dinamo) 503 p ;

Aritina Bițică
4. Veronica Stroe
5. Marina Vasiliu (Dinamo) 502 p.

Clasament general : 1. Dinamo 92 p. 
Steaua 58 p. ; 3. Olimpia 29 p;

S. S. E. 1 23 p ; 5. Metalul 10 p ; 
Știința 9 p,

2.
4.
6.

SCHI: Zăpada e binevenită
în raionul Sibiu!

RUGBI: Din campionatul de calificare
încă de la disputarea a doar două 

treimi din numărul etapelor prevă
zute, clasamentele seriilor I, a II-a 
și a III-a ale campionatului de cali
ficare arată ce echipe candidează 
pentru un loc în turneul de baraj 
cu ultimele două clasate din cam
pionatul categoriei A. Disputa este 
deosebit de dîrză: locul este încă 
accesibil pentru primele trei clasate 
din fiecare serie (cu excepția pri
mei, în care Precizia Săcele s-a de
tașat). Cit privește campionatul ora
șului București, din care se mai 
califică o echipă în turneul de baraj 
(asupra căruia vom reveni) șansele 
cele mai mari le au formațiile Rapid 
București și Olimpia București.

Iată clasamentele seriilor I, a II-a 
și a III-a.

7. Ceahlăul P. N. 13 2 1 10 24:318 18
8. Din. Bacău 14 2 2 10 40:121 17
9. Laminorul Roman 13 2 2 9 39: 80 16

SERIA A III-A
1. Minerul Lupeni 13 12 1 1 263: 48 36
2. Chimica Tîrnăveni 14 10 1 3 325: 56 35
3. Vulturii Tim. 13 8 4 1 276: 37 33
4. C.S.M. Sibiu 13 7 3 3 141: 40 30
5. Electroputere Cr. 14 5 4 5 134: 85 28
6. Met. T. Severin 13 3 2 8 32:337 21
7. C.I.L. Blaj 13 3 1 9 38:228 20
8. Met. Reșița 13 3 0 10 44:192 17
9. Met. Hunedoara 14 2 0 12 33:254 17

Zăpada de pe crestele Cibinului șî 
din Făgăraș a dat semnalul de începere 
a activității pentru iubitorii schiului din 
raionul Sibiu. Consiliul raional UCFS a 
luat măsuri din timp pentru ca asocia
țiile să-și poată desfășura pregătirile 
după planurile întocmite. Astfel, 
efectuat 
lui 
țiile Avîntul Avrig și Carpați Mîrșa. 
Cea mai intensă activitate o desfășoară ' 
însă sportivii asociației Păltiniș din Ră
șinari pregătiți de instructorul voluntar 
Virgil loncscu. Ei sînt hotărîți ca tn 
acest sezon să ocupe locuri fruntaș^ în 
concursurile la care vor lua parte. La 
fiecare antrenament iau parte peste 60 
de schiori și schioare din loturile se
niorilor, precum si numeroși juniori. 
Sportivii și-au îmbunătățit pregătirea fi
zică generală. Cunoștințele practice au 
fost completate cu cele teoretice prin 
referate despre istoria schiului, prin 
prezentarea de kinograme și diafilme, 
prin vizionarea filmului cu Jocurile 0- 
limpice de iarnă de la Innsbruck.

De asemenea, la loc de cinste printre 
preocupările consiliului raional IJCFS 
stă organizarea centrului de inițiere de

Rășinari, unde au învățat să schieze 
ultimii ani sute și sute de tineri 
copii.

s-a 
recondiționarea echipamcntu- 

și a materialelor la asocia-

la 
în
Și

D. SOLOMEI
corespondent

înaintea finalelor la ciclocros
(Urmare din pag. 1)

ISERIA
1. Precizia Săcele 12 9 1 2 162: 52 31
2. USAS Năvodari 12 6 3 3 76: 89 27
3. Constr. Ploiești 12 6 2 4 80: 62 26
4. Metalul Buzău 12 5 1 6 118: 60 23
5. Cimentul Medgidia 12 4 3 5 54: 70 23
6. Ideal Cernavodă 12 5 0 7 66:107 22
7. Chimia Brăila 12 5 0 7 57.T14 22
8. Petrolul Pitești 12 2 2 8 51:110 16

SERIA A II-A
1. Victoria Galați 13 12 0 1 288: 26 37
2. Constr. Suceava 13 11 0 2 150: 38 35
3. Petrolul Tecuci 13 9 1 3 178: 32 32
4. Constr. Bîrlad 14 7 2 5 78: 75 30
5. Pollteh. Iași 14 6 1 7 81: 95 27
6. Cauciucul Orașul

Gh. Gheorghiu-DeJ 13 3 1 9 46:145 19

8,5 km — 1. E. Popa (Tractorul) 20:40; 
2. Crișan (Dezrobirea) 21:20; 3. M. 
Chidioșan (Tractorul) 22:09.

CONSTANȚA. Campionatul regiunii 
Dobrogea la ciclocros s-a desfășurat 
— așa după cum ne relatează cores
pondentul nostru Emil Iencec — pe 
un traseu interesant (dar dificil). A- 
lergătorii și-au disputat întîietatea 
pe străzile orașului Constanta și prin 
împrejurimi, demonstrînd faptul că 
au muncit cu sîrguintă în acest se
zon. După o dispută strînsă, titlul de 
campion regional la juniori catego
ria I a revenit alergătorului Ilie Ni- 
colae, urmat de B. Bilal și N. Săves-

cu. La juniori categoria a II-a primul 
loc a fost cucerit de elevul C. Bu- 
zatu, o autentică speranță a ciclismu
lui constăntean.

Ecouri la articolul „Școlile sportive de elevi pot pregăti 
și promova mai multe elemente talentate

atletism; se va in-de talente pentru 
sista pe creșterea intensității și volu
mului antrenamentelor ; se va Întoc
mi un calendar bogat și se va spori 
exigenta In munca de control și În
drumare.

„Noi sîntem dispuși să organizăm 
o întrecere cu toate școlile criticate 
în ziar, bineînțeles prin corespondentă, 
întrecere prin care să putem verifica 
eficienta măsurilor pe care le-am luat 
în vederea obținerii de performante 
ridicate", — se spune In Încheierea 
scrisorii primite de la direcțiunea 
Școlii sportive de elevi din Mediaș.

EXIGENTA SPORITA ÎN SELECȚIE

„Critica din ziar este justă. Spre 
deosebire de secțiile de volei și de 
handbal — care au avut, în ultimii 
ani, o frumoasă activitate, cîștigînd 
patru titluri de campioni la juniori, 
școlari și Ș.S.E., precum și numeroase 
locuri II și III în competiții de am
ploare — secțiile de atletism și de 
gimnastică au avut rezultate modeste. 
Pentru remedierea lipsurilor s-a aban
donat sistemul de selecție numai a 
elevilor care intrau în liceu și s-a 
trecut Ia specializarea timpurie cu 
elevi din clasele V—VI la atletism 
și III—IV la gimnatiscă. Selecția a 
fost extinsă în mai multe școli gene
rale. In această toamnă s-a terminal

vom 
con-

pista de atletism de la stadion și 
avea posibilitatea să desfășurăm 
cursuri la toate probele atletice' 

arată In răspunsul direcțiunii Șco- 
sportive de elevi din Buzău.

se
Iii

ACTIVITATEA CONTINUA

dinȘi Școala sportivă de elevi 
Bacău a figurat printre cele criticate 
în articolul susamintit. Scrisoarea pe 
care am primit-o recent cuprinde o 
scurtă analiză a cauzelor care au dus 
la rămlnerea In urmă a secțiilor de 
gimnastică, de atletism și de volei. 
Se menționează că plnă în prezent 
cadrele de specialitate de la aceste 
discipline sportive au muncit fără 
perspectivă, că s-au luat măsuri cu 
privire la Îmbunătățirea muncii de 
selecție și a calității orelor de antre
nament. De asemenea, activitatea 
sportivă va continua și pe timpul ier
nii. întreg colectivul de profesori ne 
asigură că este hotărlt să obțină re
zultate la nivelul cerințelor actuale.

de specialitate, prin îmbunătățirea 
activității cabinetului metodic ; o exi
gență mărită fată de calitatea docu
mentelor de planificare; sporirea efi
cientei lecțiilor prin aplicarea cerin
țelor metodice ale antrenamentului 
modern ; stabilirea, cu mai mult dis- 
cernămînt, a probelor și a normelor 
de control și tinerea în evidență a 
acestora; stabilirea obiectivelor în 
privința performantelor pe anul 1966 
pe secții, pe profesori și pe sportivi".

BUCUREȘTI. .Cupa Dinamo" s-a 
desfășurat duminică pe traseul de la 
G.A.S. Roșia. La start au fost prezenti 
alergători din București, Brașov și 
Ploiești. De la început trebuie arătat 
faptul că concursul nu și-a atins 
scopul din cauza numărului mic de 
participant! — doar 66 — și a faptu
lui că organizatorii nu au ales cum 
era normal traseul din Pantelimon, 
pe care se vor desfășura duminică 
.republicanele". De altfel, s-a înre
gistrat și un număr neașteptat de 
mare de abandonuri (22), la categoria 
seniori din 19 cicliști 10 remțjtînd 
la cursă fie din cauza căzătit? fi< 
speriați de dificultatea traseului.

Iată rezultatele : seniori (24 km — 
19 concurenți) — 1. P. Simion (Steaua) 
59:30, 2. C. Ciobanu (Voința Ploiești) 
60:40, 3. D. Panaitescu (Steaua) 61:55; 
juniori cat. I (16 km — 14 concurenți) 
— 1. C. Grigore (Voința Buc.) 48:15,
2. V. Tudor (Petrolul Ploiești) 48:28,
3. St. Suciu (Dezrobirea Brașov) 48:40; 
juniori cat. a II-a (12 km — 19 con
curent!) — 1. I. Aldea (S.S.E. II) 
30:15, 2. I. Rădăcină (Petrolul) 30:27, 
3. D. Crișan (Dezrobirea) 30:32. Categ. 
semicurse (3,9 km — 8 concurenți) — 
1. D. Stanca (S.S.E. II) 11:30, 2. I. A- 
jochin (S.S.E. II) 11:56, 3. V. Mureșan 
(Dinamo) 12:13; categ. oraș (2,6 km — 
6 concurenți) — 1. I. Stroia (S.S.E. 
8:32, 2. D. Nicolae (Voința Buc.) 8:t tț 
3. Gh. Topșa (Voința Buc.) 9:09. 
(S. Gregorian — coresp.)

ANGAJAMENTELE NOASTRE

In răspunsul semnat de directorul 
Scolii sportive de elevi nr. 1 din 
București, prof. I. Popleșeanu, slnt 
consemnate o serie de măsuri. „In 
noul an școlar vom activa în urmă
toarele direcții : ridicarea nivelului 
de pregătire profesională a cadrelor

ATLETISMUL - PE PRIMUL PLAN

„Apreciem foarte mult inițiativa 
ziarullui „Sportul popular" de a analiza 
într-un articol rezultatele obținute de 
elevii școlilor sportive din tară după 
încheierea unui an competițional, — 
se spune In răspunsul primit de la 
Școala sportivă de elevi din Sibiu. 
Considerăm ca justă critica ce ne-a 
fost adusă privind rezultatele nesatis
făcătoare ale secțiilor de atletism și 
de natatie. In vederea remedierii lip 
surilor, conducerea școlii a luat o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii în aceste secții, în care au fost 
încadrați profesori de specialitate. Da 
asemenea, la stadionul C.S.M. s-a dat 
în folosință o pistă de atletism cores 
punzătoare, s-a făcut o nouă selecție 
și au fost scoase elementele cu re
zultate mediocre și fără perspectivă",

Incepînd de la 16 noiembrie, 
VIAJA STUOEATEASCĂ“ 

va apare săptâmînal (marți) în 
12 pagini. Revista va cuprinae o 
rubrică permanentă adresată ele
vilor din clasele a X-a ți a Xl-a.

Costul unui exemplar - 0,50 lei.

99

în curînd

„AMFITEATRUL"
revistă literar-artistică pentru stu
dent!.

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

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



—A 
k 
k 
k
*
*
*

L A CLUJ:

Interes major pentru meciul Știința — Atletico Madrid 
din „Cupa cupelor"

- PRIN TELEFON, DE LA TRIMISUL NOSTRU

faptul că amîndoi mijlocașii titulari, 
V. Alexandru și Pexa, nu s-au res
tabilit complet de pe urma accidente
lor suferite, primul la Ankara, cel de 
al doilea încă de la meciul-retur cu 
Wiener Neustadt. Așa stînd lucrurile, 
antrenorii s-au oprit în cele din urmă 
la linia mediană Georgescu — Țegean, 
întărită cu Suciu, care în formație 
figurează ca aripă stingă dar care, 
practic, va activa mai mult la mijlo
cul terenului. „Așadar — a ținut să 
ne precizeze dr. Luca — ne vom 
broda jocul după 4—3—3, dar nu la 
maniera rigidă ci cît mai elastic posi-

i

NOTĂ: Să vedem, cit?

rAu mai rămas cîteva ore pînă la 
jrimul fluier de arbitru în partida Ști
ința Cluj — Atletico Madrid. Afișe 
multicolore împînzesc tot orașul anun- 
;înd această partidă, programată în 
:urul II al competiției europene „Cupa 
tupelor", se fac discuții aprinse deș
ire formațiile pe care le vor alinia 
niercuri Știința Cluj și Atletico Ma- 
irid, învingătoare în fața lui Wiener 
Neustadt și, respectiv, Dinamo Zagreb.

Dar „barometrul" care fixează la 
modul cel mai precis gradul de in
teres stîrnit de această partidă ne ara
tă că toate cele 30 000 de bilete puse 
in vînzare au fost epuizate de mult. 
Și aceasta, în pofida timpului friguros.
£ si*a făcut apariția la Cluj 

ie cîteva zile, fără ca deocam- 
iată să existe vreun semn de amelio
rare. Dimpotrivă, la această oră de 
amiază la care telefonez, a început 
să fulguiască ușor, spre surprinderea 
fotbaliștilor spanioli care — în decurs 
de 24 de ore — au coborît de la 
-f- 20° la —2°.

La aproximativ 25—30 km de Cluj, 
în apropierea Gilăului, o oază de 
liniște : cabana „Someșul rece*, unde 
se găsesc fotbaliștii clujeni. După șe
dința de pregătire efectuată luni, an
trenorii Andrei Șepci și Robert Cosmoc 
au trecut la alcătuirea formației. Lu
cru nu tocmai ușor, avînd în vedere

următoarea mărturisire : „Deși con
sider că Helenio Herrera este cel mai 
mare antrenor al timpurilor noastre, 
echipa mea nu acționează în apărare 
cu „măturători" ci în linie. Notați și 
echipa pentru jocul cu Știința Cluj : 
Madynabeytia — Colo, Griffa, Glaria, 
Rivilla — Ruiz Sosa, Adelardo — 
Ufarte, Mendoza, Luis, Collar. Dintre 
aceștia, Glaria, Rivilla, Adelardo, 
Ufarte, Luis și Collar au jucat în pri
ma reprezentativă. Aripa dreaptă, 
Ufarte, este autorul unicului gol care, 
recent, la Paris, în cel de al treilea 
meci cu Irlanda, a adus Spaniei califi-

In ziarul nostru din 
a.c., sub titlul „Muncă, 
lă“, era analizată activitatea desfășu
rată în cadrul asociației sportive 
C.F.R. Roșiori. „De ce această aso
ciație, cu o echipă care activează de 
mai mulți ani în categoria B, nu a 
reușit să crească clemente tinere din 
localitate și preferă, în continuare, să 
„importe" jucători ?“ Iată întrebarea 
pusă, în articolul sus-menționat. Din 
declarațiile contradictorii ale conduce
rii secției de fotbal am dedus că ju
niorii de la Roșiori sînt talentafi dar... 
neglijați, că n-au un antrenor stabil. 
Articolul a fost un prim semnal de 
alarmă care, spre regretul nostru, a 
rămas fără rezultat. Ba mai mult, 
zilele trecute am aflat că juniorii au 
pierdut un meci prin neprezentare, la 
Rm. Vîlcea, deoarece nu li s-au asi
gurat mijloace de transport! Un ju
cător din echipa de seniori spunea că 
juniorii „abia se string pentru a face 
o echipă !“

Se pare, deci, că de la publicarea 
articolului nostru, situația juniorilor 
de la C.F.R. Roșiori s-a înrăutățit, în 
loc să se îmbunătățească.

2 octombrie 
nu văicărea-

Dacă juniorii proprii nu-s luați în 
seamă, în schimb la loc de frunte 
se situează „navetiștii1' Nume? Aii 
mai fost amintite. Unul singur ne-a 
atras atenfia : I. Gerea. Junior talen
tat al Progresului București, el n-a 
mai avut loc la terminarea juniora
tului în echipa de seniori a clubului 
și a plecat la Roșiori. Situația lui a 
fost împărtășită și de Petrescu (tot 
la Roșiori), Ghifă, Papadopol, Geor
gescu, Stroe, cu tofii elevi ai antre
norului I. Kluge, „virați" la echipa 
Banca de Investiții din campionatul 
orășenesc.

Iată, așa dar, două formații — 
C.F.R. Roșiori și Progresul Bucu
rești — între care există o perfectă 
„întrajutorare": Progresul crește
juniorii (care, de altfel, au ajuns și 
în finala campionatului republican), 
iar cealaltă... îi folosește! De ce? 
Pentru că la Progresul sînt repromo- 
vati Dinulescu, Oaidă sau alte „pă
sări călătoare" (Unguroiu, de pildă), 
iar la Roșiori a fost statornicită zdra
văn tradifia ...navetiștilor. Și, rezis
tă I Să vedem, cit ?
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Debutanți în categoria A

SIMION STAN

Scrisori de la cititori

CURAJ, CREINICENE!
de
o 

că

GHEORGHE GĂINARU 
(STEAGUL ROȘU) 

^.20 de ani, înălțimea 1,66 m, greu- 
57 kg, de profesie strungar.

Postul preferat: extremă dreapta 
Anin Fi î rr’ț r zxVxt t i TI + ;> 4 ci no PUT*

De la stingă : Al. Vasile, Adam și Cîmpeanu (Știința Cluj), Mendoza, Ade
lardo și Glaria

Văzuți de Neagu Rădulescu

[poate fi însă îritfebuințat și pe 
tea stingă).

Calități: are un bun control 
balonului, și subtil în execuțiile 
nice. Dă dovadă de fantezie în 
fășurarea acțiunilor ofensive, 
viteză de reacție, deplasare bună și 
forță de lovire a mingii.

Deficiențe: îi lipsește rezistența 
în regim de viteză, iar din punct 
de vedere moral îi lipsește perse
verenta și curajul (poate și din cau
za staturii). Deși are deficiențe de 
ordin fizic, urmează un regim spe
cial de lucru care să-1 ajute la eli
minarea acestora. Este un tînăr fot
balist care are posibilitatea ca în- 
tr-un viitor apropiat să corespundă 
întrutotul sarcinilor cerute de pos
tul și categoria în care joacă

al 
teh- 
des- 
Are

hil“. Iată și „11 “-le pe care îl va 
alinia Știința în meciul de mîine (n. r. 
azi) : Ringheanu — Marcu, Neșu, 
Grăjdeanu, Cîmpeanu — Georgescu, 
Țegean — Szabo, Ivansuc, Adam, 
Suciu.

★
Atletico Madrid a sosit la Cluj 

marți dimineață deplasînd un lot dc 
14 jucători. Deoarece formația madri
lenă a renunțat la antrenamentul pro
pus să se desfășoare înainte de ora 
prînzului, l-am rugat pe antrenorul 
Domingo Balmania să ne rezerve... o

carea pentru Londra", (n.n. : atenție 
mărită, Cîmpene !...).

Meciul va fi condus de o brigadă 
cehoslovacă compusă din arbitrii Alois 
Obtulovic, Frantisek Mitric și Ivan 
Plecek.

GH. NICOLAESCU

Cred că sînt In asentimentul mii
lor de iubitori ai jocului cu balonul 
rotund cind Îndrăznesc să fac afir
mația că fotbalul nostru duce mare 
lipsă de extreme stingă de valoare.

Urmăresc de multă vreme echipele 
de prima categorie și chiar și pe 
cele de categorie secundă. De fie
care dată plec Insă dezamăgit din 
cauza manierei slabe în care se com
portă mai ales aripile de pe stingă. De 
ce ? Ce fac oare antrenorii echipe
lor de fotbal cu jucătorii care poar
tă nr. 11 ?

încerc să mă opresc la jucătorul 
Creiniceanu, pe care l-am urmărit 
cu multă aten(ie și cind era Ia Mi
nerul lupeni. Înainte de a veni 
Creiniceanu la Steaua, Rakși declara 
următoarele în „Programul Loto-

GUNTHER LIEBHARDT 
(ȘTEAGUL ROȘU)

■" / _
Profesia lăcătuș, 21 de ani, înăl

țimea 1,80 m, greutatea 76 kg.
Un portar cu statură atletică. La 

Sibiu a jucat însă și ca... extremă 
dreapta I

Calități: detentă bună, elasticitate 
și priză la balon. Are viteză de exe
cuție, este disciplinat și serios.

Deficiente: are o orientare 
numai atunci cînd se află pe 
porții, manifestînd lipsuri în 
spațiului ei. Din această cauză
are curaj să iasă din poartă. Avînd 
frumoase calități fizice și lucrînd cu 
.tragere de inimă, poate deveni un 
portar de valoare.

In pauza meciului Știința Cluj — 
Atletico Madrid va avea loc festivi
tatea Inmlnării cupei oferită Consi
liului regional UCFS Cluj de către 
redacția revistei „Agricultura socia
listă", pentru cel mai mare număr 
de puncte (203) acumulat la între
cerile pe grupe de regiuni în com
petiția de masă dotată la sate cu 
trofeul „Cupa Agriculturii".

TURNEUL 
PAȘCANI

Ș T
FORMAȚIEI C.F.R. 

ÎN R.S.S. MOLDO
VENEASCĂ

IR I

bună 
linia 
afara 

nu

jumătate de oră. Timp suficient pen
tru a afla următoarele : După 9 etape 
Atletico Madrid se află pe primul loc 
în campionatul spaniol, totalizînd 15 
puncte, cu unul mai mult decît Ponte- 
vedra și Real Madrid care o urmează 
în clasament. In ultima etapă, desfășu
rată duminică, echipa antrenată de el 
a întrecut cu 1—0 pe Atletico Saba- 
della. Pînă în prezent, Atletico Ma
drid a cîștigat de 4 ori titlul de cam
pioană a Spaniei și de 3 ori cupa. 
Apoi, antrenorul Balmania a mai făcut

Recent s-a înapoiat din R.S.S. Mol
dovenească echipa de fotbal C.F.R. 
Pașcani, care a întreprins acolo un 
turneu de două jocuri. în prima par
tidă, feroviari au pierdut cu 1—0 me
ciul susținut cu Constructorul Bălți, 
iar în cea de a doua au terminat la 
egalitate, 2—2, în compania echipei 
Nistru Bender.

C. Enea—coresp.

IN DESCHIDERE LA MECIUL 
ROMÂNIA—PORTUGALIA

Duminică, pe stadionul „23 August* 
din Capitală, va avea loc, în „uver
tură* la jocul România — Portugalia, 
din preliminariile campionatului mon-

dial de fotbal, un meci de verificare 
a lotului de juniori al țării noastre. 
Se vor întîlni echipele I cu a II-a, 
prima garnitură înglobînd pe autorii 
remarcabilei „suite“ de 4 meciuri in
ternaționale (victorii cu R.D.G., Polo
nia, U.R.S.S. și meci nul cu Cehoslova
cia), echipa a doua find alcătuită din 
juniori recent promovați în lot.

Iată componența celor două echipe:
ECHIPA I : Coman — Ioniță, Vi- 

gu, Anca, Ștefan — Lupulescu, Dinu 
— Incze IV, Dumitrache, Pop, Ma
nea.

ECHIPA II: Casoni — Costea, Za
vera, Popa, Șerban — Oprea, Țegea- 
nu — Uifăleanu, Dineuță, Rotaru, 
Oprișan.

Mai fac parte din lot : Moldovea- 
nu, Bădițoiu, Ionescu, Prepurgel, Ma- 
rica și Regep.

Pronosport": „Cred că în afară 
Tătaru, cu Creiniceanu aș face 
ariipă de zile mari" I Dar iată 
anii au trecut iar noi, cei care du
minică de duminică așteptăm să ve
dem o astfel de aripă, nu am avut 
Încă această satisfacție.

La Minerul Lupeni Creiniceanu se 
evidenția datorită, în primul rlnd, 
valorii lui mai ridicate decît a ce
lorlalți echipieri. Venind la Steaua, 
lucrurile s-au schimbat. La această 
echipă, alcătuită din jucători cu o 
bună 
rerea

De 
rlnd, 
formații, care nu s-au ocupat sufi
cient de acest jucător. Am imoresia 
că in cadrul procesului de pregă
tire antrenorii trec cu ușurință peste 
carențele unor jucători, nu țin sea
ma de dorințele lor. Rakși, de pildă, 
dorea (și era cel mai indicatj să 

aripă cu Creiniceanu, dar a 
mutat din post In post, iar celă- 
lnaintaș central aproape că-l 
pe Creiniceanu. Păcat I

valoare, Creiniceanu, după pă- 
mea, nu prea s-a acomodat, 
ce ? Eu consider că. In primul 
din vina antrenorilor acestei

facă 
fost 
lalt 
uită

Nu pot să mă Împac cu glndul că 
jucătorul Creiniceanu nu va ajunge 
o extremă stingă de valoare. Con
sider că 
lucrează 
nia de 
vedea.

L-am văzut și în ultimele meciuri 
pe Creiniceanu. Deși n-a 
așa cum aș fi dorit, a amintit 
Pe alocuri de Creiniceanu din 
lui bune, de acum cițiva ani. 
cat cu mai mult curaj.

Curaj, Creinicene I Dorim să 
dem o extremă bună. Muncește și 
vei fi I

Atent ie, life Savu și Feri Zavodal 
Și de voi depinde acest lucru I

antrenorii de la Steaua nu 
suficient de metodic cu li- 
atac. Altfel, roadele s-ar

sită 'ucit, 
totuși 
zilele 
A ju-

te ve-

TEODOR MOLDOVAN — București

PRONOțXPRES
(Urinare din pag. 1)

din căldura pe care o primesc, decît 
culorile deschise. In raport cu culoarea 
albă care retine cea mai puțină căldură, 
puterea absorbantă a diferitelor culori 
se prezintă astfel : alb-100, galben deș- 
chis-102, galben închis-140, verde des- 
chis-142, roșu-lfi8, albastru deschis-192, 
negru-208. Prin urmare, în echipamentul 
sportiv este bine ca în sezonul rece să 
predomine culorile închise, așa cum 
experiența îndelungată i-a învățat pe 
oameni să procedeze cu îmbrăcămintea 
obișnuită.

Vîntul mărește mult pierderea de căl
dură a corpului. Acest lucru se explică 
prin faptul că vîntul schimbă în per
manență stratul d© aer din jurul corpu- 
l’zf nostru. (Dacă aerul rămîne nemiș- 

Straturile cele mai apropiate de 
corp se încălzesc treptat și micșorîn- 
du-se diferența dintre temperatura 
corpului și cea a aerului cu care vine 
în contact scade pierderea de căldură). 
Pentru păstrarea stratului de aer încăl
zit în jurul corpului se întrebuințează 
un echipament special de protecție con

tra vîntului. Hainele complet impermea
bile, din cauciuc sau din material plas
tic, nu sînt recomandabile în acest 
scop. Ele constituie o barieră în contra 
aerului rece adus de vînt, dar împiedică 
în același timp ieșirea în afară a vapo
rilor de apă rezultați din transpirație. 
Aceste haine se vor întrebuința numai 
in caz de ploaie sau cind nu facem 
efort. Țesătura de mătase foarte deasă 
(balonseide), impermiabilizată, este mult 
mai bună pentru confecționarea îmbră- 
căminții care să ne apere de vînt.

Indicațiile generale din prezentul ar
ticol se adresează în primul rînd spor
tivilor cu mai puțină experiență. Pentru 
sportivii experimentați și pentru antre
norii lor ele urmăresc, mai ales, să le 
atragă atenția că în sezonul care vine 
organismul nostru este supus la soli
citări suplimentare din partea mediului 
înconjurător. Prin măsuri adecvate a- 
ceste solicitări pot fi micșorate, creîn- 
du-se astfel, posibilitatea ca forțele de 
adaptare ale organismului să rămînă 
disponibile pentru a face față cît mai 
bine solicitărilor produse prin efortul 
fizic din lecțiile de antrenament sau 
competiții.

Concursurile Pronosport (A 47 și 
B-13) de duminică, 21 noiembrie a.c., 
sînt așteptate cu deosebită nerăbdare 
de iubitorii Pronosportului. Nerăbdarea 
este pe deplin justificată pentru că me
ciul nr. 1 este acela dintre România și 
Portugalia. In rest, Cehoslovacia — 
Turcia și unsprezece întîlniri din cam
pionatul italian A și B.

• în întreaga țară continuă să se 
vîndă biletele pentru concursul Sport- 
expres nr. 13, trimestrul IV. La acest 
concurs se atribuie 22.958 de premii în 
obiecte și bani. în fruntea listei sc 
situează cele 20 de autoturisme de dife
rite mărci: „Renault 10 Major*, „Wart-

Programul este următorul :

T. România — Portugalia
II. Cehoslovacia — Turcia

III. Bologna — Fiorentina
IV. Brescia — Lazio
V. Cagliari — Spal

VI. Foggia — Napoli 
VII. Juventus — Torino

VIII. Lanerossi — Samodoria 
IX. Roma — Catania
X. Varese — Atalanta

XI. Catanzaro — Mantova 
XII. Genoa — Modena

XIII. Internazionale — Milan

burg-Lux", „Wartburg Standard*, 
„Fiat 600“, „Trabant Combi", „Tra
bant 601".

De asemenea, se mai atribuie 60 de 
excursii în R.P. Ungară și R.S. Ceho
slovacă.

• Astăzi la ora 18,45, înaintea tra
gerii Pronoexpres, are loc la Bucu
rești, în sala din str. Doamnei nr. 2, 
înmînârea premiilor cîștigătorilor de 
la concursul televizat „Cu mască și 
fără mască* din 17 octombrie 1965

Cîștigătorii sînt rugați, pe această 
cale, a sc prezenta la sala de mai sus 
în jurul orei 18,30.

SPOSȘTEXPRES Rubrică redactată de Lolo-Prono- 
sport.



Corespondență telefonică din Budapesta

HOCHEIȘTII MAGHIARI ÎNAINTEA MECIURILOR 
DE LA BUCUREȘTI IN AJUNUL UNOR IMPORTANTE ÎNTRECERI România — Franțc

Victor Zsitva (Ujpesti Dozsa) în stingă, component al echipei reprezenta
tive a Ungariei, în luptă cu doi fundași ai formației bulgare, Ț.S.K.A.-

Cerveno Zname
Foto „Kcpes Sport'

Prima întîlnire internațională din acest 
sezon • reprezentativei de hochei pe 
gheață a Ungariei va avea loc sîmbătă 
la București. Sportivii maghiari așteaptă 
cu mult interes această partidă, pentru 
care s-au pregătit cu deosebită atentie. 
In urmă cu aproape două luni, lotul e- 
chipci reprezentative s-a antrenat în com
pania unor formații de club din Ceho
slovacia, apoi campioana (arii, Ujpest 
Dozsa a fost angrenată în „C.C.E.“ în 
compania echipei campioane a Bulgariei, 
T.Ș.K.A. Cerveno Zname (examen pe care 
l-a trecut cu succes 8—-3, 8—0, 6—4, 
8—4). Pregătirile au continuat prin des
fășurarea etapelor de campionat.

Vă prezentăm lotul complet, care so
sește joi la București, în vederea me
ciurilor de sîmbătă și duminică:

PORTARI—Losonczi (Voros Meteor), 
Vedres (Ujpesti Dozsa), Kelemen (Pos- 

' Stas ).
FUNDAȘI — Koiltny (B.V.S.C.), Raf- 

fa (F.T.C.), Palotas II (Ujpesti Doz- 
za), Klink (U jpesti Dozsa), Ziegler 
(Voros Meteor).

ÎNAINTAȘI — Bankuti (Ujpesti 
Dpzsa), Jlozgonyi (Voros Meteor), Zsitva 
,Viku»r (Ujpesti Dozsa), Leveies. Bikâr,

Zsitva Bela (toți de la BV.S.C.), Bo- 
roezi (Ujpesti Dozsa), Gyongvossi 
(Poștaș), Orosz, Schwalb, Horvatli 
(toți de la F.T.C.),

înainte de plecare, antrenorul lotului 
Raykai Laszlo ne-a declarat următoarele : 
„La București nc așteaptă două meciuri 
foarte grele deoarece, sînt convins, ro
mânii s-au pregătit serios pentru a de
buta cît mai bine In acest sezon. Pentru 
gazde, meciurile cu noi constituie o ve
rificare serioasă, înlrucît românii doresc, 
și cred că pot să obțină, calificarea în 
meciurile de baraj pe care le vor sus
ține în decembrie cu Italia și Franța 
la București. în ultimii ani, românii 
ne-a Li învins detașat. Doar anul trecut, 
la
s-a
Pe „ 
am putea reduce la București și această 
diferență.

LASZLO NISZKACS
redactor la „Nepsport” din Budapesta

Sofia, în „Cupa Dunării44 diferența 
redus la două goluri în ultimele cli- 
ale partidei. Am fi bucuroși dacă

Stanley Rous: „Actuala formulă 
a campionatului mondial 

este depășită"
TUNIS 16 (Agerpres). — Președintele 

Federației internaționale de fotbal, Stan
ley . Rous, a declarat, intr-un interviu 
acordat ziarului tunisian „Les Sports”, 
'că actuala formulă a. campionatului 
mondial este depășită. Stanley Rous 
pregătește un proiect de regulament pe 
care-1 va supune Congresului F.I.F.A. 
din 1968. Potrivit acestui proiect, formu
la reprezentării geografice pe continen
te ar putea fi înlocuită printr-o reparti
zare concepută în mod mai judicios. 
Grupele eliminatorii ar putea fi con
stituite. din, țări aparținînd unor con
tinente diferite. Țările Africii de nord 
s-ar întîlni de pildă cu cele meditera
neene. națiunile din America de Sud cu 
țări din America Centrală, echipele din 
răsăritul Europei cu echipe din Orien
tul mijlociu etc Oricum, a declarat 
președintele F.I.F.A., turneul final tre
buie să reunească pe cele mai puternice 
echipe din lume. Acesta este singurul 
mijloc de a menține interesul față de 
competiția supremă a sportului cu ba
lonul rotund.

INTERNAȚIONALE DE BASCHET
• O ultimă verificare a loturilor 

de senioare și de tineret ale țării noas
tre în vederea Balcaniadei de bas
chet (Galați — 3—5 decembrie) va 
fi făcută vineri, sîmbătă și duminică, 
tot la Galați, unde se va 
turneul internațional la i 
invitate reprezentativele 
mane și Ungariei.

• Din cele trei date ] 
tru desfășurarea dublei 1 
tre Dinamo București și 
Iugoslaviei, Zadar (echipa poartă nu
mele orașului de pe malnl Adriaticii) 
din cadrul „C.C.E.”, se pare că va ră- 
mîne în „picioare11 aceea stabilită de 
F.I.B.A. : 27 noiembrie la București, 
4 decembrie la Zadar. Datele propu
se de dinamoviști (27 noiembrie și 
12 decembrie) nu au fost acceptate 
de conducerea echipei iugoslave, iar 
cele propuse de Zadar (9 și 16 de
cembrie) nu convin campionilor noștri, 
în această situație, lotul național nu 
va putea folosi pentru participarea 
la „Cupa Bosforului11 (1—5 decem
brie) pe jucătorii dinamoviști selec
ționați (Albu, Spiridon, Novac) și 
urmează ca România să fie reprezen
tată de o echipă de tineret.

• După jocurile cu reprezentativa 
Greciei (București, 27, 28 și 30 no-

la gimnastică

Echipa
pentru

desfășura 
care au 
R.D.

fost
Ger- ‘ chii

posibile 
întâlniri 

i campioana

pen- 
din-

iembrie) și după participarea la „Cu
pa Bosforului”, baschetbaliștii noștri 
fruntași vor mai susține următoarele 
jocuri internaționale : România — 
Ungaria (echipe de tineret) la 11 și 
12 decembrie în Capitală ; Balcaniada 
de la Tirana (15—20 decembrie — e- 
chipe masculine —).

* Echipa feminină
juca 
nata 
leași 
(iile

i de tineret va 
și ea două meciuri cu selecțio- 
de tineret a Ungariei, la ace- 
date cu partidele dintre forma- 

masculine.
Returul campionatelor republi- 
se va desfășura la următoarelecane , _________

date ; masculin seria I : 30 ianuarie— 
1 mai ; seria a Il-a : 20 februarie— 
17 aprilie ; feminin seria I ; 13 fe
bruarie—10 aprilie ; seria a Il-a : 20 
februarie—17 aprilie.

Numai 
pionatele 
bucureștean va avea ocazia să urm 
rească o nouă competiție inter-ț: 
la gimnastică : întîlnirea dintre 1 
prezentativele masculine ale Român 
și Franței. Acest concurs se va di 
fășura sîmbătă și duminică în si 
Dinamo. Iată și formațiile probabi 
pentru concursul de la sfîrșitul să 
tămînii : FRANȚA : Henri Micei 
Paul Benezeth, Christian Guyffrc 
Christian Deuza, Bernard Fauquet 
Michel Bouchonnct ; ROMÂNL 
Gheorghe Tohăneanu, Anton Cad: 
AI. Silaghi, Gheorghe Condovi 
Ștefan Hargalaș, Aurel Grain.

Competiția feminină între repreze 
tativele acelorași țări a fost contr 
mandată din cauza accidentării un 
gimnaste franceze.

de riulhi a Franței
meciul cu România
(Agerpres). —PARIS, 16 ___________

în vederea meciului pe care reprezen
tativa de rugbi a Franței îl va susține 
cu echipa României, la 28 noiembrie., la 
Lyon, comitetul de selecție al federației 
franceze de specialitate a format urmă
toarea echipă: Claude Lacaze, Christian 
Darrouy, Andre Boniface, Guy Boniface, 
Pierre Besson, Jean Gachassin, Jean 
Claude Lasserre, Michel Crauste, Andre 
Herrero, Michel Sitjar, Benoit Dauga, 
Walter Spanghero, Jean Claude Berejnoi, 
Michel Cabanie, Aldo Gruarin.

Pe scurt ® PE SCURT ® Pe scurt
• Tradiționalul meci de șah dintre 

echipele orașelor Moscova și Leningrad, 
disputat la 40 de mese, în două ture, 
s-a încheiat. cu scorul de 40V2—39V2 
puncte în favoarea șahiștilor din Mos
cova. La prima masă, marele maestru 
leningrădean Viktor Korcinoi a cîștigat 
ambele partide cu actualul campion 
mondial Tigran Petrosian. La masa a 
doua, fostul campion al lumii, Mihail 
Botvinnik (Moscova) l-a învins atît în 
prima cît și în cea de a doua partidă 
pe Alexandr Toluș.

© Din cauza îmbolnăvirii Iui Mihail 
Tal, cea de a 7-a partidă a meciului 
pretendenților la titlul mondial de șah 
a fost amînată. După 6 partide, scorul 
meciului Tal—Spasski este egal: 3—3.
• Congresul extraordinar al Federa

ției internaționale de canotaj academic 
a hotărît, cu unanimitate de voturi, ca 
sportivii din R D. Germană și R. F. 
Germană să poată participa cu echipe 
separate la campionatele europene de 
canotaj academic. La congres au parti
cipat delegați din 22 de țări europene.
• în urma unei anchete efectuate în 

rîndul gazetarilor de sport, cel mai bun 
sportiv din Anglia pe anul 1965 a fost 
desemnat ciclistul Tom Simpson, cam
pion mondial de fond la San. Sebastian. 
In urma lui s-a clasat automobilistul 
Jim dark.
• Intr-un meci amical de handbal 

echipa masculină Dukla Praga a învins 
cu scorul de 31—12 (14—6) pe „Eintracht 
Braunschweig". Cei mai buni jucători

ai echipei cehoslovace au fost: Trojan 
și Havelik care au înscris fiecare cîte 
7 puncte.

• La Londra, selecționata .de box a 
R. F. Germane a întrecut reprezentativa 
Angliei cu 14—6. întîlnirea a fost mar
cată de o mare surpriză: campionul 
european la categoria muscă, Freistadt 
a fost învins la puncte de boxerul en
glez Hummen, un tînăr în vîrstă de 19 
ani.
• în lunile următoarea echipele so

vietice de fotbal vor întreprinde turnee 
în 33 de țări ale Europei, Americii de 
Sud, Africii și Asiei. Echipa reprezen
tativă a U.R.S.S. va evolua în Brazilia, 
Argentina, Uruguay și Chile, iar selec
ționata olimpică în Mexic, Peru și Ve
nezuela.

După o întrerupere de 20 de ani, for
mația Dinamo Moscova va juca din 
nou pe stadioanele din Anglia și Scoția, 
Torpedo Moscova a fost invitată în Ja
ponia, selecționata R.S.F.S. Ruse în 
India, Spartak Moscova în Cehoslovacia 
și Izrael, Lokomotiv Moscova în Libia, 
Uganda și Sudan etc.
• Anul viitor, echipa de fotbal a 

R. S. Cehoslovace va susține 6 me
ciuri internaționale cu Bulgaria, Unga
ria, Iugoslavia, U.R.S.S.; Anglia și 
Olanda.

Fotbaliștii cehoslovaci vor juca în de
plasare la’ Belgrad, Londra și Amster
dam. Celelalte trei partide le vor dis
puta pe teren propriu.

la o săptămînă după cai 
internaționale, public

Eusebio și antrenorul Gloria 
despre meciul de la București

Ziaristul cehoslovac JAN NOVAK, care a urmărit recenta întilni 
dintre reprezentativele de fotbal ale Portugaliei și Cehoslovaciei, a șt 
de vorbă cu două personalități cunoscute în fotbalul mondial: jucător 
Eusebio și antrenorul Otto Gloria.

Subiectul discuției ?
Ce părere au, acum, după meciul nul cu Cehoslovacia, despre înftî 

nirea de la București ?

Eusebio nu vorbește prda mult. De 
aceea, ca să scoți citeva cuvinte din 
gura celebrului jucător din Mozambic 
este o adevărată caznă.

— „Pe români nu i-am văzut ju- 
cind decit o singură dată. La Lisabona

iește reprezentativa Portugaliei — i 
prea merge... Am stat de vorbă < 
antrenorul Bela Gutman, antrenor. 
Benlicăi. Acesta a recunoscut ieșiri 
din formă a unor juăctori, dar a sui 
liniat că această criză prin care tr 
ce echipa sa este binevenită.

PROGRAMUL INTERNATIONAL 
AL SAPTAMÎNII LA FOTBAL

Miercuri, 17 noiembrie.
„Cupa campionilor europeni" : Wer

der Bremen — Partizan Belgrad (în 
tur 0—3) ; Kilmarnock — Real Ma
drid ; Panathinaikos — Ferencvaros 
(în tur o—0) ; Vorwărts Berlin — 
Manchester United.

„Cupa cupelor" : Știința Cluj — 
Atletico Madrid ; Aufbau Magdeburg 
— F.C. Sion.

„Cupa orașelor tîrguri" : F.C. Za
greb — Steagul roșu Brașov ; Sham- 
rok Rowers — Saragossa ; Chelsea — 
Wiener Sport Klub ; Antwerp — F.C. 
Barcelona ; Dunfermline — Boldklub 
(în tur 5—0).

Duminică, 21 noiembrie, in preli
minariile C.M. : izrael — Bulgaria 
(grupa I) ; România — Portugalia ; 
Cehoslovacia — Turcia (grupa a 
IV-a) ; Albania — Irlanda de Nord 
(grupa a V-a) ; Australia — R.P.D 
Coreeană (grupa a XlV-a).

i-am tnvins greu și pot spune chiar 
că meciul de atunci cu echipa Ro
mâniei a lost mai dificil decit cel cu 
Cehoslovacia. Atunci, echipa noastră 
a fost în formă excelentă. în timp ce 
azi înaintarea cam șchioapătă. La 
București ne așteaptă un meci difi
cil".

Apoi, ziaristul cehoslovac s-a a- 
dresat antrenorului Otto Gloria, care 
a spus, printre altele:

— „Din păcate, in prezent repre
zentativa Portugaliei nu este în cea 
mai bună formă. Cauza ? Echipa Ben
fica — pe scheletul căreia se alcătu

După campionatele internaționale de gimnastică ale României
(Urmare din pag 1)

a unor noi talente care bat la 
poarta afirmării. Deci, numeroase ti
nere (media de vîrstâ a concurentelor 
— 19 ani), dornice de a urca cît mai 
lepede treptele măiestriei, dintre care 
cea mai bună impresie au lăsat-o 
sportivele cehoslovace, armonios dez
voltate fizic si bine pregătite tehnic.

Cîști?ăioarea la individual com
pus, gimnasta franceză Evelyne Le- 
tourneur, ca și Eva Steffen și Gerda 
Adloff (R.D. Germană), a dovedit 
reale calități și sînt convinsă că în 
viitor ea va avea un cuvînt de spus 
pe arena internațională. La toate a- 
ceste gimnaste am observat o linie 
unitară în ce privește interpretarea și 
execuția noilor exerciții impuse, far 
solul Evelynei Letourneur a fost un 
adevărat model.

în schimb, la sportivele noastre am 
remarcat imperfecțiuni de interpre
tare, ca și o insuficientă însușire a 
elementelor. Dacă avem în vedere că 
ne desparte mai puțin de un an de

data viitoarelor campionate mondia
le, consider că sîntem în întîrziere. 
Se impunea la ora actuală, cel pu
țin o cunoaștere corectă a „impuse
lor", pentru ca în lunile următoare să 
se lucreze la cizelarea și la perfec
ționarea lor. Mai ales, nu trebuie 
omis faptul că de cele mai multe ori 
o mare competiție internațională se 
decide la „impuse”.

Dar comportarea gimnastelor noas
tre la acest concurs a ridicat și alte 
probleme. Două dintre ele, Ilie și Ceam- 
pelea, au ocupat primul loc, la două a- 
parate iar Baizat a „venit" pe locul doi 
la sol. Se putea însă realiza mai mult. 
Dar atît execuțiile la „im
puse” cît și cele la liber alese au 
avut multe greșeli (ezitări, ratări și 
chiar căderi neperinise), fapt ce do
vedește că la antrenamente nu se 
muncește suficient, că nu toate gim
nastele noastre se dăruiesc din tot 
sufletul sportului ce și l-au ales. Nu
mai așa se explică faptul că unele in
succese sînt privite cu o inadmisibilă 
ușurință, că sportivele nu se mo

bilizează cu toată hotărîrea pentru 
obținerea rezultatului dorit. Era o 
obligație pentru gimnastele noastre ca 
în această competiție tradițională să 
obțină performanțe bune, la nivelul 
prestigiului cîștigat. Aș da un singur 
exemplu : Elena Ceampelea a reușit 
la campionatele europene de la So
fia un promițător succes internațio
nal. De aici obligația de a realiza și 
mai mult. Dar, surprinzător, în ulti
mul timp ea nu mai dă dovadă de 
aceeași perseverență în pregătire, lu
cru ce se reflectă în comportarea ei 
în concursuri. Firește, o felicităm pen
tru succesul repurtat la. sol, probă 
pe care a cîștigat-o, dar e prea 
puțin. Pentru că, e știut că nu
mai cu un aparat bun nu poți 
sconta pe un succes deplin. Și 
celelalte reprezentante ale țării noas
tre s-au mulțumit cu puțin. Sînt con
vinsă că Rozalia Baizat, Edm£e Ilie, 
Viorica Tuțuianu și Emilia Panait nu 
sînt satisfăcute de comportarea lor.

Ultimul concurs care se află în a- 
cest an în fața gimnastelor noastre

este finala campionatului republican 
individual. Desigur, în cele două săp- 
tămîni care au mai rămas pînă la 
această competiție nu se vor putea 
îndrepta toate neajunsurile, deoarece 
este știut că succesele în gimnastică 
cer multe eforturi, uneori ani îndelun
gați. E necesar, însă, ca pentru viitor 
să se îndrepte atenția spre îmbună
tățirea execuției exercițiilor impuse 
(la bîrnă, de pildă, nu este admisibil 
ca stîndul pe mîinf cu forfecare să se 
facă cu amplitudine atît de redusă, 
iar întoarcerea la coborîre să fie lipsi- 
,tă de verticalitate), să se revadă com
poziția liber aleselor, îndeosebi la 
paralele, unde exercițiile sînt prea 
scurte și lipsite de elemente specta
culoase și originale. Foarte mult mai 
e de muncit la sărituri, capitol la 
care sîntem mereu descoperiți în ul
timul timp.

Gimnastica noastră feminină are 
posibilități mult mai mari și este de 
datoria specialiștilor de a lua cele 
mai bune măsuri pentru a le pune în 
valoare.

La întrebarea adresată lui Glori, 
dacă Portugalia va deplasa prima < 
chipă la București, anlrenorul portr 
ghez a răspuns :

— „Desigur. Deși ne-am califici 
pentru turneul final ținem să scoatei 
rezultate bune, în continuare. Dec 
vom veni in capitala României c 
Germano și cu toată linia de atia 
a Benficăi: Coluna, Simoes, Augwi 
to, Eusebio, Torres",

Ziaristul cehoslovac ne-a 
mis că echipa Portugaliei practic 
excelent sistemul 4—3—3. Apărare 
este elastică, așezată la nevoie I 
scară, se repliază cu o viteză uimi 
toare, pornind apoi dezlănțuit în ata< 
în linia mediană sînt folosiți Pintc 
Coluna și Simoes — dar care parti 
cipă efectiv la toate acțiunile ofen 
sive, tar la înaintare îi găsim in per 
manență pe Augusto, Eusebio și Tor 
res. Fiind întrebat dacă Portugall 
va folosi același sistem la București 
Gloria a răspuns :

— „Da, vom aplica și în mecfu 
cu România sistemul 4—3—3. Și li
meciul cu Cehoslovacia, după cun 
ati observat, am jucat în acest sistem 
Consider că el trebuie aplicat și a 
casă și în deplasare, pentru 
final din Anglia",
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