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Sosesc participanții la „Cupa orașului București" 
la handbal masculin

> loturile reprezentativelor

O singură zi ne mai desparte 
8 începerea tradiționalei com- 
îtiții de handbal masculin do- 
.tă cu „Cupa orașului București*. 
chipele participante și-au în- 
teiat pregătirile și așteaptă cu 
icredere primele partide ce vor 
vea loc mîine în sala Floreasca, 

;lde care — ca și cele de sîm- 
ăta și duminică — stîrnesc un 
iu și legitim interes printre spec- 
atorii bucureșteni. In rîndurile 
cliipelor figurează o serie de 
ucători internaționali, de o va- 
oare recunoscută în handbalul 
nondial.

Selecționatele orașului Bucu
rești, de pildă, sînt alcătuite 
lin handbaliști dintre cei mai 
buni, în frunte cu numeroși maeș-

APT!!A! !TĂT! 
MU i UHLi ÎHÎ I
BIATLONISTII ROMANI

PARTICIPA LA CAMPIO
NATELE MONDIALE

A fost format lotul na
țional de biatlon care ne 
va reprezenta la campio
natele mondiale din R. F. 
germană (Garmisch-Par- 

' ’tenkirchen, 2—6 februarie 
1966). Din lot fac parte 
Gheorghe Vilmoș, Nicolae 
Bărbășescu, Gheorghe Cim- 
poia, Constantin Carabela, 
Gheorghe Bădescu. Ion 
Țeposu și Moise Stoian.
Antrenorii sînt Marcel
Stuparu (schi fond) și Va
leria Panțuru (tir).

CENTRU DE INIȚIERE Șl 
PREGĂTIRE ÎN GIMNAS

TICĂ LA GALATI
O dată cu începerea 

noului an școlar, la Ga
lați a luat ființă, pe lîngă 
Clubul sportiv orășenesc, 
un centru feminin de ini
țiere și pregătire în gim
nastică. După o riguroasă 
muncă de selecție, în ca
drul centrului au rămas 
înscrise un număr de 56 
de eleve. Ele se pregătesc 
asidt^ț sub îndrumarea 
profesoarelor de speciali
tate Helga Bîrsan (fostă 
componentă a echipei de 
gimnastică a României la 
j. O de la Helsinki) și 
Antoaneta Mititelu.

TINERII NOȘTRI GIM- 
NAȘTI ÎNVINȘI ÎN 

IUGOSLAVIA
Recent a avut loc la 

Zrenjanin întîlnirea Inter
națională de gimnastică 
dintre echipele de tineret 
ale Iugoslaviei și Româ
niei. Victoria, atît pe e- 
chipe cît și la individual 

, compus, a fost cucerită de 
gimnaștii țării gazdă, Ia 
băieți cu 271,70—267,60 p.,
iar la fete cu 177.25—175,05 
p. INDIVIDUAL COMPUS, 
băieți : 1. Milenko Kersnic 
'I) 57,05. 2. Vasile Coșariu 
7ft) 55.50, 3. Levente Gagyi 
(R) 54,85; fete: 1. Natalia 
Slyepica (I) 37,50, 2. Lucia 
Chiriță (R) 37,30, 3. Rodica 
Apăteanu (R) 36.90.

UN INTERESANT EXPE.
RIMENT LA CLUJ

La Cluj, în cadrul Liceu
lui nr. 8 cu program spe
cial de educație fizică fos
tul campion absolut de 
gimnastică al țării noastre, 
maestrul emerit al spor
tului Albin Morariu, a or
ganizat un interesant ex
periment. Este vorba de 
introducerea de elemente 
de gimnastică în tematica 
tuturor orelor de educație 
fizică cu clasele I—IV.

în intenția inițiatorului 
acestui experiment este ca. 
începînd cu luna decem- 

* brie, să facă împreună cu 
Io clasă-model demonstra

ții în satele raionului și 
regiunii Cluj.

I I ..........

bucureștene și ale orașelor

tri emeriți și maeștri ai sportu
lui. Iată, clc altfel, componența 
celor două Ioturi:

BUCUREȘTI ; Redl și Bogolea- 
Costache I, lacob. Costache II, 
L. Popescu, I. Popescu, Coman, 
O țel ea, Ivănescu, II nat, Moser, 
Gruia, Nodea și Nica.

BUCUREȘTI tineret: Penu și 
Dincă, Paraschiv, Moldovan, 
Vîjdea, Marinescu, Cristian, Cos- 
ma, Gațu, Roșescu, Pop, Goran, 
Savu, Gunesch, Badea, Licu și 
Duca.

Din Budapesta, redactorul zia
rului „Nepsport" Laszlo Niszkacs 
ne-a comunicat telefonic că lotul 
reprezentativei orașului Buda
pesta a plecat miercuri seară cu 
trenul și sosește azi la prînz în 
București. Au făcut deplasarea 
următorii jucători: Timar și 
Szeplakî, Fenyo, Kallo, Klcin, 
Kovacs, Marosi, Nagy, Simo, Tor- 
naczki, Vigh, Vickai, Gyiiru. 
Antrenorul Miklos Abafi a de
clarat înainte de plecare că speră 
să obțină victoria în partida cu 
Belgrad, dar consideră dificile

Internationale sosește la București 
cu efectivul complet

ROMA 17 (Agerpres). — Con
ducerea clubului de fotbal „In- 
ternazionaIe“-Milano a anunțat 

că pentru meciul cu Dinamo, 
de la 1 decembrie din cadrul 
„Cupei campionilor europeni", 

va deplasa la București echipa 
completă din care vor face parte 
și jucătorii selecționați în echi
pa reprezentativă a Italiei pentru

Știința Cluj n-a știut să folosească avantajul terenului: 
0-2 (0-0) cu Atletico Madrid

CLUJ, 17 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Inimoșii supor
teri clujeni, care la apariția pe 
teren a echipei lor favorite i-au 
făcut acesteia o primire entuzias
tă, au părăsit tribunele stadionu
lui din localitate triști și înghe
țați pînă la os de frigul pătrun
zător. Azi, studenții — după un 
început ce părea promițător — au 
pierdut cu 2—0 (0—0) prima 
manșă a întîlnirii susținute cu re
marcabila formație spaniolă At
letico din Madrid, nemaisperînd 
mare lucru pentru jocul retur.

Atac al Științei la poarta lui Atletic Madrid
Telefolo Agerpres

Budapesta și Belgrad

meciurile cu selecționatele Bucu- 
reștiului. Participarea echipei ma
ghiare la această competiție se 
înscrie în cadrul pregătirilor hand- 
baliștilor maghiari în vederea me
ciurilor preliminare ale campio
natului mondial din 1967 (primul 
joc va avea loc la 11 decembrie 
la Tata cu Spania).

După cum ne-a transmis prin 
telex corespondentul nostru Vlas- 
timir Ignatovici, echipa de hand
bal a orașului Belgrad se află în 
drum spre țara noastră, depla- 
sînd următorul lot: Todorovici, 
LihsajdI, Jaksici, Ceramilac, 
Stefanovici, Koprivița, Plavisci, 
Pokrajaci, Fajrici, Koraci, Keț- 
man, Rabata, Jodanovici. Antre
norul Markovici speră ca forma
ția sa să aibă o bună compor
tare în această întrecere care în
trunește la start echipe deosebit 
de valoroase.

In ce privește arbitrii jocurilor, 
F. Nacken (R.F.G.) sosește as
tăzi, B. Westergaard (Danemar
ca) mîine.

meciul retur cu Scoția. Formația 
definilivă din care nu vor lipsi 
Jair, Mazzola, Domenghini și 
alte vedete ale echipei, va fi al
cătuită după întîlnirea de dumi
nică de pe stadionul „San Siro“, 
care găzduiește derbiul campio
natului italian lnternazionale — 
Milan.

Părerea de rău provocată de acest 
insucces se amplifică prin aceea 
că formația gazdă n-a dat totul 
în această partidă, n-a făcut tot 
posibilul pentru a folosi la ma
ximum condițiile specifice unui 
joc disputat pe teren propriu. 
Și, cînd facem această afirmație, 
ne referim Ia prelungita perioadă 
de expectativă, de joc prea pru
dent, deși s-a văzut limpede că 
Adam, singurul vîrf central, pierde 
cu regularitate toate duelurile cu 
impetuosul fundaș al formației 
oaspe — Griffa. Firește, a întări

Vară sau iarnă — indiferent de anotimp — la bazinul Floreasca se lucrează cu... toate 
motoarele ! De dimineață și pînă seara tîrziu, bazinul bucureștean nu cunoaște o clipă de 
răgaz. Rind pe rînd, pe blocsțar turtle lui urcă sportivi de toate... calibrele, de la cei mai 
avansați, performeri și recordmeni ai țării, și pină la aceia care abia acum descifrează 
„alfabetul" natației.

In fotografie : o lecție de inițiere in arta înotului (care începe întotdeauna cu exerciții 
de pregătire fizică generală) condusă de antrenorul V. Vlăduță.

Foto : V. Bageac

---------  AZI SOSESC

Echipele participante la turneul 
internațional de baschet de la Galați

Azi sînt așteptate să sosească 
selecționatele feminine de baschet 
ale Ungariei și R. D. Germane, 
care vor participa la turneul in
ternațional de Ia Galați. Oaspetele 
vor face un scurt popas în Ca
pitală, după care se vor deplasa 
în orașul gazdă unde, în caz că 
ajung în timp util, vor efectua un 
antrenament de acomodare.

Reamintim că jocurile acestui 
turneu, care constituie o impor
tantă verificare a reprezentative
lor noastre de senioare și de ti
neret în vederea Balcaniadei, se 
vor desfășura după următorul 
program: vineri: România A—Ro
mânia B, Ungaria—R. D. Germa- 

importanta zonă de la mijlocul 
terenului prin retragerea unei aripi 
— Suciu — este o măsură tac
tică necesară, dar care nu trebuia 
aplicată rigid în detrimentul jocu
lui ofensiv.

Și dacă, să zicem, Suciu n-ar 
mai putea în momentul de față 
să-și mărească zona de acțiune în 
funcție de cerințele fazelor, nu 
înțelegem de ce nici V. Alexandru, 
prin excelență mijlocaș ofensiv, nu 
s-a intercalat în atac pentru a 
contribui la crearea superiorității 
numerice. In aceste condiții, sin
gurul care a dat de furcă apărării 
adverse a fost Ivansuc, azi în 
vervă de joc și deosebit de inspi
rat la cîteva acțiuni. De altfel, 
Ivansuc, a fost creatorul singu
rei faze mai clare de gol a gaz
delor, și care dară se înscria se 
putea schimba soarta jocului. Ne 
aflam în min. 24; înaintașul clu
jean a demarat irezistibil pe aripa 
dreaptă pînă în apropierea liniei 
de fund, a centrat precis la A- 
dam, care, deși în poziție exce
lentă de șut a trimis balonul 
slab și nehotărît lîngă bară, 
exact acolo unde se plasase și por
tarul spaniol.

în afară de Ivansuc, de la 
gazde vom mai evidenția doar pe 
Grăjdeanu, Cîinpeanu si, într-o 
oarecare măsură, pe Szabo apre
ciind că acesta din urmă a avut 
și neșansa să dea peste un Rivilla 
In zi mare de joc.

GIL NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a) 

tiă ; sîmbătă : România B—Unga
ria, România A—R. D. Germană ; 
duminică: România B—R. D. 
Germană, România A—Ungaria. 
Meciurile vor fi conduse de arbi
trii români Alex. Dănilă. M. Tă- 
născscu și M. Vodă, precum și de 
arbitrii care vor însoți echipele 
oaspe.

Disputarea acestei interesante 
întreceri internaționale constituie 
un eveniment de scamă pentru iu
bitorii baschetului din Galați.

După campionatele individuale de lupte libere juniori

Se impune o specializare strictă
Majoritatea participanților la a-Finalele campionatelor indivi

duale de lupte libere juniori, des
fășurate în sala Ciulești din 
București, au reunit la start un 
număr de 154 pârtieipanți, repre

zentanți ai tuturor regiunilor ță
rii.

La capătul celor trei zile de în
treceri, o dată cu ultimul sunet de 
gong, au fost cunoscut i noii cam
pioni de juniori ai țării. Lupta 
pentru primele locuri a fost deo
sebit de disputată, datorită, mai 
ales diferenței valorice minime 
dintre primii trei clasați. Dintre 
campioni remarcăm pentru aplica
rea procedeelor tehnice specifice 
luptelor libere, pentru combativi
tatea și dîrzenia dovedite în con
curs pe sportivii Nicolae Lupu 
(Progresul Buc.), Constantin Pă- 
trașcu (Metalul Tîrgoviște), Elias 
Bernard (Unio Satu Mare) și Mi
hai Iulian (Energia Constanta). 
S-au mai evidențiat prin hotărîrea 
și puterea de luptă luptătorii Za- 
haria Croitorii (Energia Constan
ța), V. Diaconescu (Dinamo Pi
tești), C. Tatomir (Dinamo Buc.), 
Petru Marcu (Tg. Mureș), Ion 
Gîngă (Oțelul roșu), Ilie Ciulea 
(Bocșa Română) și Constantin Bă- 
găianu (Jiul Petrila).

Eusebio și Germano 
vor juca la București!

La federația noastră de specialitate a sosit ieri o tele
gramă prin care Federația de fotbal portugheză face cunos
cută componența lotului de jucători care va sosi vineri la 
București, lată numele celor 16 jucători care fac deplasarea : 
Carvalho, Pereira, Festa, Germano, Hilario, Morais, Jose Car
los, Graca, Coluna, Pinto, Augusto, Eusebio, Torres, Simoes, 
Laurenco, Raul.

Pentru a li se crea acestora po
sibilitatea de bună vizionare a 
meciurilor, precum și pentru a li 
se asigura baschetbalistelor par
ticipante condiții optime de con
curs, comisia regională a luat din 
timp măsurile organizatorice și 
administrative necesare. Așadar, 
sperăm să vedem la Galați nu 
numai partide spectaculoase, ci 
și o organizare excelentă, așa 
cum îi stă bine unui oraș cu 
o frumoasă tradiție în sport.

cest concurs au dovedit calități 
fizice (forță, viteză, îndemînare) 
apreciabile.

Nivelul tehnic al campionatelor 
nu a fost însă cel așteptat. Mulți 
dintre concurenți au dovedit că nu 
cunosc suficiente procedee tehnice 
specifice luptelor libere. Necu
noașterea combinațiilor tehnico- 
tactice, lipsa de perfecționare a 
procedeelor de lupte libere i-a de
terminat pe unii luptători să ape
leze la procedee de lupte greco- 
rornane.

Exemple în această direcție sînt 
campionii de juniori dc lupte gre- 
co-romane din primăvară. M. Bur
lan (Craiova). Eugen llupcă 
(București) care, bazîndu-se pe 
elemente tehnice de lupte greco- 
romane. nu au putut face față si
tuațiilor tactice specifice luptelor 
libere, create pe saltea de adver
sarii lor.

Chiar în cazurile cînd juniorii 
au întrebuințat procedee de lupte

ION CRÎSNIC și 
VICTOR DONA — antrenori

(Continuare în pag. a 2-a)
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Desene de NEAGU RĂDULESCU |

Sîmbătă și duminică s-au disputat 
partidele din cadrul ultimei etape a 
campionatului republican pe echipe. 
Rezultatele înregistrate n-au adus 
mari modificări clasamentelor finale 
în cele 6 serii.

Totuși, înfringerea neașteptată a 
primei clasate din seria a treia, Oțe
lul Galați (la Bacău eu A.S.A.). a 
dat mari speranțe de calificare echi
pei Farul Constanța. Va decide me
ciul restanță dintre aceste două for
mații.

Iată acum clasamentele 
serii:

celor 6

3. Met. Bocșa Română 6 3 0 3 111:115 12
4. C.S.M. Sibiu 6 2 0 4 91:132 10

Pentru turneul final care va începe
la 27 noiembrie s-au calificat urmă
toarele 8 echipe: Dinamo București, 
Steaua, Dinamo Craiova, Metalul 
București, Oțelul Galați (Farul Con
stanța), AJSA.. Crișul Oradea, Minerul 
Banat, Muscelul Cîmpulung Muscel. 
Partidele din turneul final sînt eli
minatorii. Cea de a doua etapă 
avea loc la 4 decembrie. Finala 
va disputa la București în ziua 
11 decembrie.

va 
se 
de

Constructorul București 8-4 în „Cupa F.fl.H.P."

La meciul de fotbal Du- I 
îrea Giurgiu — Progre- I

I
I

am trage și 
trage el la

Fotbaliștii: Dacă 
noi la poartă cum 
bărbie I...

nărea Giurgiu
sul București, popicarul 
Marin Meiuș de la aso
ciația sportivă Olimpia 
din Giurgiu a provocat 
scandal în tribună. (Tr. 
Barbălată — coresp.)

SERIA
1. Dinamo Craiova
2. Gaz metan Mediaș
3. Constr. —
4. Uzinele

CUPA ORAȘULUI CRAIOVA"

Hunedoara 
mec. Tim.

SERIA
BUC

A
1. Metalul
2. C.S.O. Brăila
3. C.S.M.S. Iași
4. Cimentul Medgidia

ASERIA
1. Oțelul Galați
2. Farul Constanța

* ~ ■ Bacău 
Buc.

SERIA

3. A.S.A.
4. Voința

a :
Crișul Oradea 
Reșița

1. A.S.A.
2. C.S.M.
3. Olimpla-j-Prog. Buc.
4. C.S.O. Baia Mare

SERIA
1. Minerul Banat

Cluj 
Tg. Mureș 
Buc.

SERIA

2. C.S.M. 
A.S.A. 
Rapid

3.
4.

A

5 0 
3 1
1 1
1 0

1
1
4
4

146: 87 
96: 92 

102:127 
78:116

16
12

9
7

125:104 14 
96:132 
95:134

JO
8

0
0
0
0

1
2
4
4

103: 87 
109: 76 
111:118
92:134

13
11
10
10

0 
0 
0

1
1
4 

0 6

0 
o 
o 
o

1
2
3
6

128:100 
126:101 
119:110
82:144

139: 97 
118:112 
112:114 
92:137

16
16
10
6

16
14
12
6

A VI-A
Muscelul C. Lung Muscel

6 4 0
2. LS. C. Turzii 6 3 0

1.
2
3

126: 97 
123:107

14
12

I 
I
I 
I
I

I
★ I

Silvia Po-
Ploiești) în

Profesoara 
pescu (S.S.E. 
timpul antrenamentului 
stă impasibilă pe scaun 
Si doar din cînd în cînd 
își apostrofează elevii 
care 
fără să le 
tic procedeul tehnic res
pecți v.

exersează la coș, 
arate prac-

I
I
I 
I

I
I

Profesoara : Asta e baschet 
Vă arăt eu vouă...

Elevii: Chiar vă rugăm.
I

1
I 
I

I
★

Duminică dimineața în 
timpul meciului de volei 
Steaua — Știința Timi
șoara In sala Dinamo, a 
lipsit asistenta medicala.

I
I

Antrenorul : Fii liniștit, 
trimis sâ caute un doctor In 
oraș II I

CRAIOVA (prin telefon). Zilele 
trecute a început la Craiova compe
tiția pugilistică dotată cu „Cupa ora
șului Craiova". Iată rezultatele din 
prima reuniune: cat. muscă: Gh. 
Stoian (I.R.A-8) b. p. C. Coman (Elec- 
troputere), M. Lumezeanu (C.F.R.) 
b. p. I. Petre (C.F-R.); cat. cocoș: I. 
Vanvu (C.F.R.) b. p. I. Găvan 
(I.R.A-8), D. Popescu (Electroputere) 
b. p. I. Păun (Dinamo), N. Gheor- 
ghe (Dinamo) b.p. C. Bălan (I.R.A.8); 
cat- pană: S. Cotigă (Dinamo) b. ab. 
II G. Fota (I.R.A.8); cat. semiușoară: 
I. Linguraru (C.F.R.) b. p. St. Nicolae 
(I.R-A.8); Gh. Cojocaru (Dinamo) 
b. p. M. Ehorovici (I.R.A.8); cat. 
ușoară; C. Florescu (I.A.R.8) b- p. 
V Popescu (I.R.A.8); cat. mijlocie : 
I. Popescu (Electroputere) b. ab. II 
St. Pătruț (CF.R.).

In etapa a IlI-a a .Cupei F.R.H.P.", 
disputată aseară pe patinoarul artifi
cial „23 August", s-au întîlnit echipele 
Voința Miercurea Ciuc și Construc
torul București. Jucătorii din Miercu
rea Ciuc au cîștigat, după cum era și 
de așteptat, cu un scor destul de ca
tegoric : 8—4 (4—2, 2—2, 2—0). Demn 
de subliniat este faptul că tinerii ho- 
cheiști de la Constructorul (în rîn- 
dul cărora au evoluat și dinamoviștii 
Fenici și Mantea) au dat o replică 
dîrză, ridieîndu-se deseori, prin jo
cul prestat, 
In repriza 
structorul a
(în special

care au surprins de multe "Ti 
— ---- îț« apărarea Voinței.

M. VOICULESCU-coresp.

LUPTE ; Se impune o specializare strictă
(Urmare din pag. 1)

coapse, răsturnări cu 
și a coapsei), execu-

la valoarea adversarilor, 
secundă, de pildă, Con- 
inițiat o serie de acțiuni 

prin linia Marian, Moiș,

Iordan) <
pe „picior greșit" apărarea Voinței. 
Desigur că aceste aprecieri pozitive 
pentru evoluția echipei Constructorul 
nu pot scădea cu nimic din meritele 
hocheiștilor de la Voința Miercurea 
Ciuc, a căror victorie a fost pe deplin 
meritată. Golurile au fost înscrise de : 
Otvos 3, Ioanovici 2, Csiszer 2, Carol 
Antal pentru Voința ; Moiș 2, Iordan 
și Fenici pentru Constructorul.

Competiția continuă azi cu partida 
Tîrnava Odorhei — combinata Știința 
București — Știința Cluj. Meciul în
cepe la ora 14,15, deoarece după a- 
miază patinoarul 
public, iar seara 
va susține un joc

este deschis pentru 
lotul reprezentativ 
de verificare.

POPICE: Explicația unor rezultate slabe

libere (atacuri la 
prinderea brațului 
țiile nu au avut întotdeauna finalizare. 
Aceasta, datorită lipsei de perfecționare 
a lor și a lipsei necunoașterii unor com
binații tactice de atac și apărare, contra
atac. Pregătirea 
bere trebuie să 
elemente tehnice 
lipsească: atacul 
variante de răsturnări cu prinderea bra
țului și a coapsei, ridicări din parter cu 
agățarea coapsei depărtate, sau cu răs
turnarea cu priză încrucișată, rostogoliri 
cu „cheie*4.

Această lacună în pregătirea tehnică a 
unor tineri luptători s-a constatat încă 
de la probele tehnice de control, la care 
o treime din numărul concurenților a 
primit un calificativ minim, ca rezultat 
al necunoașterii bagajului de procedee 
tehnice, care a condiționat admiterea în 
concurs. Au fost chiar unii sportivi (cam
pioni regionali) care nu au obținut drep
tul de participare în concursul final da
torită necunoașterii nici unui procedeu 
de lupte libere. Exemple: Alex. Chiuz- 
baian (Voința Baia Mare, antrenor Ca
rol Tucaci), Dumitru Birău (Crișul Ora
dea, antrenor Iosif Tozer) și Gh. Are- 
doaie (Constructorul Hunedoara, antre
nor Ludovic Covaci).

Centrele în care s-a remarcat o pre
ocupare mai accentuată pentru lupte li
bere la nivelul juniorilor au fost Brașo
vul. Constanța, Tîrgoviște și, înlr-o mai 
mică măsură, Bucureștiul, Timișoara și 
Odorheiul.

Apreciem că la nivelul orașului Bucu
rești, centru important în activitatea lup
telor, se face prea puțin pentru lupte 
libere în pregătirea juniorilor. Juniorii 
hncureșteni (campionii și cei clasați în 
primele locuri) au dovedit prea puține 
cunoștințe de lupte libere, folosind cu 
precădere procedee dc lupte greco-roma- 
ne. Exemplu : Eugen Hupcă (Metalul), 
C. Ta tom ir, Nicu Nicolae de la Dinamo, 
Constantin Filip de la Progresul și Radu 
Chițcarov (Rapid).

De asemenea, apreciem, că în acest 
campionat s-au prezentat sub posibilități

juniorilor de lupte li- 
cuprindă un minim de 
din care nu trebuie să 
gambei și al coapselor,

unele centre ca: Galați, Oradea, Baia 
Mare și Craiova. Comisiile locale și bi
rourile de secție ale asociațiilor și clu
burilor din centrele mai sus amintite 
vor trebui să analizeze și să ia măsurile 
corespunzătoare pentru remedierea aces
tor lipsuri.

Întrucît în anul 1966 se vor organiza 
pentru prima oară campionatele mondia
le de juniori la lupte libere și greco- 
romane, atenția specialiștilor și tehnicie
nilor trebuie să fie îndreptată spre creș
terea și promovarea unor tinere elemente 
valoroase, specializate pe 
și care printr-o pregătire 
poată reprezenta cu cinste 
lor din țara noastră.

stil de luptă 
superioară să 
sportul lupte-

Urmărind finalele campionatelor re
publicane feminine de popice — in
dividual și perechi — desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute în orașul 
Cluj, am constatat că marea majori
tate a jucătoarelor, aproape toate fina
listele au avut, în decurs de numai trei 
zile, o comportare oscilatorie. Să concre
tizăm : Ileana Gyarfas (Voința Cluj) 
383 p. d. la calificări, 420 p. d. în 
turneul final ; Vavila Tuțică (Flacăra 
Cîmpina) 405 p.d. — 388 p.d. ; Maria 
Chiru (Cimentul Medgidia) 375 p.d.
— 326 p.d. ; Florica Biru (C.F.R. Con
stanța) 407 p.d. — 350 p.d. ; Margare
ta Szemani (Voința Tg. Mureș) 423 
p.d. — 362 p.d. ; Elena Bocan (Voin
ța Ploiești) 400 p.d. — 336 p.d. ; Iri
na Szabo (Voința Oradea) 419 p.d. — 
358 p.d. ; Tereza Dragomir (Industria 
locală Timișoara) 402 p.d. — 332 p.d. ; 
Crista Szocs (Voința Buc.) 403 p.d.
— 378 p.d. etc. Ne oprim aici, pen
tru că lista jucătoarelor inconstante 
este foarte lungă.

Cum se explică această fluctuație 
de formă ? Pentru a da răspunsul, e 
nevoie să împărțim jucătoarele vizate 
în trei categorii. In prima categorie 
intră Florica Biru, Elena Bocan, Iri
na Szabo ș. a., care nu au o sufici
entă pregătire fizică. A doua catego
rie o formează Tereza Dragomir, Sil
via Mocanu, Vavila Tuțică, Maria

mai puțin ex- 
sînt emotive, 
pot descoperi

Vizita unei tlclciiațîi 
a vînătorilor sportivi din finlanda

De cîleva zile se află în țara 
noastră o delegație a vînătorilor 
sportivi din Finlanda, condusă de 
dl. Tauno V. Maeki, director al bi
roului de vînătoare și pescuit spor
tiv din Ministerul Agriculturii. Oas
peții sînt invitați ai Asociației ge
nerale de vînătoare și pescuit spor
tiv (AGVPS) din țara noastră, ca 
răspuns la vizita făcută anul tre
cut în Finlanda de o delegație a

vînătorilor și pescarilor sportivi 
români. Vizita are ca scop r 
zarea unui schimb de exp< 
în acest domeniu de activitaie, 
Oaspeții vor vizita regiunile 
București, Brașov și Argeș pen
tru a lua cunoștință de activitatea 
filialelor AGVPS. De asemenea, 
ei vor participa la mai nțulte vî- 
nători.

(Agerpres)

Chiru ș. a. jucătoare 
perimentate. Acestea 
intrînd, cînd nu 
particularitățile arenei, în derută și 
— în consecință — își găsesc foarte 
greu ritmul. In sfîrșit, din a treia ca
tegorie fac parte sportivele care au 
bogat bagaj de cunoștințe tehnice sirtt 
bine pregătite fizic și tactic, însă dau 
dovadă de serioase scăderi de ordin 
moral. Prețuindu-și în mod exagerat 
propriile forțe, Elena Predeanu (La- 
romet Buc.), Ioana Gothard (Construc
torul Buc.), Margareta Szemani (Voin
ța Tg. Mureș). Elena Trandafir (Laro- 
met Buc.) și chiar Elena Lupescu — 
Rapid Buc. — (care a dovedit că a- 
tunci cînd apelează la toate resursele 
știe să joace) își subestimează adesea 
adversarele. Intrînd pe pistă lipsite de 
preocupare pentru joc, se trezesc la 
un moment dat cu... puține popice 
doborite și, nefiind capabile să se redre
seze, irosesc, ca niște începătoare, 
multe bile. De exemplu, Elena Lupes
cu a tras ultima bilă în... gol la 6 po
pice ridicate, greșeală de atenție care 
a costat-o tricoul de campioană ■ Ele
na Predescu și Margareta Szemani, 
componente de bază ale echipei națio
nale, enervîndu-se că nu le „merge" 
jocul, au aruncat bilele parcă să scape 
de ele, avînd o comportare penibilă 
(367 p.d. și respectiv 362 p.d.) ; Ci\_ ° 
ta Szocs (Voința Buc.) în loc să se 
concentreze după ce a ratat o lovitură, 
a renunțat la luptă, trăgînd 8 bile 
în... gol în turneul final.

Astfel de exemple se mai pot da. 
Fără îndoială că la baza acestei incon
stante în joc stau și lacune de edu
cație. Jucătoarele fruntașe înfumurate 
(multe fac parte din echipa reprezenta
tivă) trebuie să știe că dacă greșesc 
tehnic și tactic pot avea eventuale scu
ze, nu însă și pentru scăderi de ordin 
moral, pentru lipsa spiritului de luptă.

Deci, antrenori, atenție la 
ție 1

In încheiere, cîteva cuvinte 
jucătoarele Maria Dumitru de 
trolul Ploiești (386-J—424 p. d.), 
Stanca de la C.S.M. Reșița (405-|-405) 
și... Constantin Iordache din Reșița. 
Cele două sportive s-au întîlnit în- 
tr-un baraj de 20 bile mixte pentru 
locul 3 în clasamentul final, cîștigat 
de Maria Dumitru cu 75—65 p. -d. iar 
noua campioană a țării, Maria Rus, 
ca și Maria Stanca sînt antrenate de - 
Constantin Iordache, un harnic instruc
tor voluntar.

TR. IOANIȚESCU

educa-

despre 
la Pe- 
Maria

PRONOEXPRES

De Ia I. E. B. S.
• Pentru întîlnirea internațională de 

fotbal ROMANIA — PORTUGALIA, 
din 21 XI, de pe stadionul „23 August", 
bilete se mai găsesc la casele spe
ciale din str. Ion Vidu, Pronosport 
calea Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele, 
Republicii, Dinamo, Giulești și la pa
tinoarul artificial „23 August".

• Casele speciale din str. Ion Vidu și 
Pronosport vînd și bilete pentru £n- 
tîlnirile internaționale de handbal din 
cadrul „Cupei orașului București0 din 
19, 20 și 21 XI de la sala Floreasca și 
pentru întîlnirile internaționale de ho
chei ROMÂNIA — UNGARIA din 20 și 
21 XI de la patinoarul „23 August**.

• Săptămîna aceasta, patinoarul ..23 Au
gust" este deschis pentru patinaj pu
blic astăzi orele 16.30 — 18 si duminică 
orele 10 — 13.

• La bazinul acoperit Floreasca se pri
mesc înscrieri pentru cursul de ini
țiere la înot pentru copii.

• LA JOCUL DE FOTBAL ROMÂNIA— 
PORTUGALIA SÎNT VALABILE UR
MĂTOARELE LEGITIMAȚII ELIBE
RATE DE UCFS/C.G. : ROȘII Șl 
MARO ÎN PIELE, ALBASTRE IN 
DERMATIN, GRI IN DERMATIN ALE 
MAEȘTRILOR EMERITI AI SPORTU
LUI ȘI ANTRENORILOR SMERIȚI, 

VERZT IN DERMATIN.

Pentru concursurile PRONOSPORT 
(A 47 și B 13) de duminică, 21 noiem
brie 1965, am cerut fostului internațio
nal Costică Marinescu 
antrenor al echipei Dunărea 
pronosticurile sale. Iată-le :

I.

Fond de premii: 752 213 lei din 
care lei 137 430 report la categoria I.

Premiul de 25 000 Iei atribuit unei 
variante de categoria a Il-a de la 
concursul Pronoexpres nr. 45 din 10 
noiembrie 1965 a revenit participantu
lui Ardeleanu Aurel din București.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 24 noiembrie a.c. ,1a Tecuci.au fost extrase din urnă următoarele 

numere: i .
19, 22 49 30

Numere de rezervă;
Rubrică redactată de Loto-Prono* 

sport.actualmente
Giurgiu,

România — Portugalia
II. Cehoslovacia — Turcia 1

III. Bologna -— Fiorentina X
IV. Brescia —- Lazio 1 ' X
V. Cagliari -— Spal 1

VI. Foggia —■ Napoli X
VII. Juventus ■—Torino 1

VIII. Lanerossi — Sampdoria 1
IX. Roma — Catania 1
X. Varese —- Atalanta X

XL Catanzaro — Mantova 1 X
XII. Genoa —■ Modena 1

XIII. Inter. — Milan 1 X 2

S-au pus în vînzare biletele.
• Tragerea LOTO CENTRAL 

vineri 19 noiembrie 1965, 
loc la București.

PRONOEXPRES
tragerea concursului Pronoex- 
nr, 46 din 17 noiembrie 196â

mîine, 
avea

La 
preș



CRIȘUL ORADEA LA RĂSCRUCE!
Echipâ aflata la periferia clasamentului, Crișul Oradea - al cărei 

modest debut în actualul campionat i-a făcut pe mulți amatori de 
fotbal din jara noastră să-i prezică, pentru anul viitor, un loc frun- 

categoria B - a devenit, prin ultimele sale evoluții coniradictorii 
paradox în variația lor, un subiect mult discutat de amatorii de

laș în... 
pînâ la 
fotbal.

TRĂSĂTURA
DOMINANTA - INCONSTANȚA

4—0 cu Siderurgistul, 0—6 cu Di
namo Pitești, 3—1 cu Rapid. Din sim
pla citire a acestei triple performante 
a Crișului, în numai 11 zile, ajungi la 
tiăsătura dominantă a echipei: In
constanța. De la un eșec zdrobitor în 
fața dinamoviștilor piteștenl la o vic
torie netă în fața liderului, neînvins 
pînă atunci, iată rara capacitate a 
formației orădene, în stare să uluias
că și pe cel mai perspicace specialist 
în pronosticuri.

Pentru că despre inconstanță se 
vorbește deseori la modul general 

e vorba de echipele noastre de 
fotbal, vom căuta să arătăm care sînt 
— după părerea noastră — cauzele 
concrete care determină această mul', 
comentată trăsătură la o... campioană 
în materie.

colul fotbalistic este în orice caz 
sacrificat

Analizînd jocurile de pînă acum ale 
Crișului, reiese clar faptul că 
cele trei victorii obținute de orădeni 
au fost realizate în condiții de joc 
axat pe ofensivă (o remarcă specială 
pentru meciurile cu Siderurgistul și 
Rapid, cînd situația în clasament era 
critică și forța jocul ofensiv), explica
țiile celorlalte rezultate — medio
cre în ansamblu — aflîndu-se în mare 
parte în practicarea unui joc defen
siv.

cununată de pe acum de succese vi
zibile.

Juniorii practică un fotbal dinamic, 
elegant, ofensiv (spre deosebire de 
seniori), mingea „curge” cu multă a- 
dresă de la un jucător la altul, iar 
rezultatele confirmă impresiile vizu
ale. în șapte meciuri echipa de ju
niori a obținut tot atîtea victorii, 
mareînd 41 de goluri (1) și primind 
doar 3.

Cu îndreptățit temei afirmă pasio- 
natii fotbalului din Oradea: viitorul 
echipei este tinerețea ei, „eșalonul" 
care vine din urmă.

ȘTIINȚA CLUJ N-A ȘTIUT
SĂ FOLOSEASCĂ AVANTAJUL’ 

TERENULUI: 0—2 (0-0) 
CU ATLETICO MADRID 

(Urmare din pag li

Cum au jucat . fotbaliștii ,de la Aț- 
letico! Madrid? Șjșj;;prudent la . început, 
nesimțind încă „pulsul" adversarilor lor

TREZEȘTE-TE, SOLOMON! • • •

arătat un prim semn în victoria obți
nută în fata liderului, neînvins pînă 
atunci.

Cu o victorie însă, fieea cu toțgl 
deosebită, nu faci mare lucru. Pentru 
ca la primăvară să existe ol., primă
vară și la Crișul Oradea, mai trebuie 
multe asemenea victorii, multe ase
menea flori. și apoi, pe măsură ce timpul trecea,

Eliminînd orice compromis, orice <l'n pe în ce mai lejer, cu 
concesie făcută vreunui jucător din 
echipă, Crișul Oradea poate urca din 
nou pe „scara” clasamentului și, ceea 
ce este mai important, pe scara valo
rilor din fotbalul nostru, cu condiția 
unei pregătiri exemplare. Premise 
reale există.

TINEREȚEA ECHIPEI 
VIITORUL ECHIPEI !

„Avem, probabil, cea mai tinără 
echipă din categoria A — ne spunea

Nu există orădean care să nu 
că fotbalistul nr. 1 al orașului 
Solomon. Un /ucător foarte 
ale cărui frumoase calități 
remarcate de spectatorii 
(ară și — spre onoarea 
către antrenorii echipei 
ționale care, In repetate
introdus în lotul reprezentativ.

știe 
este 

talentat, 
au fost 
întreaga 
— șl de

din 
lui 
noastre na
ri nduri, l-au

IN LOC DE ÎNCHEIERE

ORIENTAREA SPRE JOCUL 
DEFENSIV - O PREMISĂ 

A TNFRÎNGERILOR

DIN VIAȚA SECȚIILOR

La Crișul dăinuie o concepție mai 
veche a antrenorilor acestei echipe i 
„Nu avem jucători de certă valoare, 
(n schimb, avem destule pseudo-va- 
lori, așa-zișii jucători „cenușii" care 
au lipsuri elementare în bagajul lor 
fotbalistic. Ce să facem cu ei ? Să-i 
invățăm abecedarul în... universitate ? 
n.r. categoria A). Jucăm cu ei așa 
cum sînt, folosindu-i pe măsura posi
bilităților lor, intr-un stil de joc în 
care să dea randament. Despre ce joc 
poate fi vorba ? Defensiv — știut 
fiind că apărarea este mai simplă, se 
n i realiza cu mijloace mai modes- 
e. Vin cînd în cînd, după posibilități, 
contraatacul...".

Aparent, raționamentul este fără 
isură. La o analiză însă, descoperi 
jreșeala chiar din pornire... Ju'ători 
ără cunoștințe elementare, cu lipsuri 
n abecedar ? Posibil. Neridicînd, prin 
nuncă susținută, valoarea fiecăruia 
lintre acești jucători nu te poți însă 
lîndi la realizarea valorii de ansam- 
>lu a jocului echipei. Vrînd-nevrînd, 
iți ajuns tovarăși antrenori să aveți 
a „universitate" asemenea elemente I 
Zrînd-nevrînd, aceștia sînt jucătorii, 
iu-î puteti înlocui cu un Suarez, Eu- 
ebio, Corso, Mazzola, așa că nu vă 
ămîne decît o singură soluție: să-i 
nvățați A.B.C.-ul! (pe care, din pă- 
ate, nu și l-au însușit la timpul cu- 
'enit).

Revenind la orientarea spre jocul 
lefensiv,"^.practicat de Crișul mai cu 
eamă în beciurile din deplasare, tre- 
>v>is> să arătăm că aplicarea lui se 

-ji ea cu destule greșeli. Ca să 
iu amintim decît una esențială, întîl- 
lită din păcate la multe echipe din 
ara noastră, vom arăta care este jo- 
ul apărătorilor atunci cînd adversarii 
u mingea. în momentul cînd un ata- 
ant advers este în posesia balonului 
i se îndreaptă spre poarta Crișului, 
părătorii, toți ca until, se repliază. 
)e ce ? Din cauza fricii apărătorului 
C, să zicem, de a nu fi depășit. Ur
narea ? Pentru că atacul asupra ad- 
■ersârului este inevitabil (altfel îna- 
ntașikl advers ar intra cu mingea în... 
ilasă), el se face, în marea majorita- 
e a cazurilor, în apropierea careului 
le 16 m. în 
le ,. 
cow 
ui 
lărătorii orădeni 
r-un fel de apărare „în zonă', de 
ele mai multe ori haotică, înaintașul 
dvers fiind atacat în apropierea ca- 
eului, multe din aceste âbțiunl sol- 
lîndu-se cu șuturi periculoase la' 
>oartă sau cu faulturj la 16—20—25 
netri, distanțe de unde șansa de a fi 
ransformate în gol este mare.

Revenind la dezavantajele jocului 
lefenșiv practicat în multe meciuri 
le Crișul —; chiar și în condițiile in 
are el s-ar aplica foarte 
orect — sînt demne de luat în' 
eamă următoarele trei mari iricon- 
•eniente: 1) moralul celor care Se 
ipără este în orice caz mai fragil de- 
•ît al atacanților adverși. primirea 
ij»1’* aol semănînd de cele mai multe 
iri panică intre apărători ; 2) apăra- 
ea îți reduce la jumătate pretențiile 
n orice joc, meciul nul fiind princi
piul scop al acestui stil; 3) specta-

cu justificată mîndrie antrenorul prin
cipal Ladislau Zilahi. Titularilor Vigu 
(18 ani), N. Alexandru (19 ani), Mu- 
reșan II și Mureșan III (ambii de 20 
de ani), le vor urma în viitorul a- 
propiat patru „produși din pepinieră 
proprie”. Este vorba de Eugen Ungur, 
NicoJae Covaci, Adalbert Serfdzo și 
Puiu Cociș. Talentul lor îi va purta, 
sînt sigur, pe treptele consacrării. 
Deocamdată, toți patru au fost pro
movați în lotul formației, lai doi din
tre ei au primit deja „botezul focu
lui” meciurilor de campionat".

I-am urmărit pe acești opt jucători 
la antrenament. Ploua destul de pu
ternic, dar toți lucrau cu o ardoare 
exemplară. Erau primii Ia sprinturi, 
se concentrau în aplicarea execuțiilor 
tehnice arătate de antrenori, se ară
tau neobositi în executarea fiecărui 
exercițiu din programul de antrena
ment.

Un fapt, aparent mărunt, ne-a Întă
rit impresia de seriozitate pe care o 
lasă acești tineri fotbaliști. Este vor
ba de Vigu. întors de la Torun (Po
lonia) — unde reprezentativa noa
stră de juniori a obținut un frumos 
succes, juniorul orădean fiind unul 
din principalii autori ai victoriei — 
Vigu, care a ajuns joi dimineața la 
Oradea, l-a rugat pe antrenorul Zi
lahi ca în caz că în meciul de dumi
nica următoare (cu Siderurgistul) nu 
va ii introdus în echipă (de la antre
namentele căreia lipsise datorită de
plasării), să i se permită să joace în 
formația de juniori, pentru a nu ieși 
din formă. Impresionat de seriozitatea 
lui Vigu, antrenorul Zilahi l-a intro
dus în meciul cu Siderurgistul. Jucăto
rul orădean s-a arătat demn de în
crederea acordată, a făcut un meci 
remarcabil, fiind cel mai bun de pe 
teren și luînd cea mai mare notă a- 
cordată jucătorilor în acest meci: 9.

Cum a înțeles Solomon dovezile de 
prețuire ce i s-au arătat ? Judecați și 

Jucătorul orădean este încadrat 
„întreprinderea

dv. 
la de instalații

- Scoală Soli și du-te la serviciu, 
că dacă ne mai ții mult ii pierdem 
noi pe-al nostru I

metri 
unde 

trebuie

loc să atace Ia 40—50 
pe atacantul advers, 

depășirea apărătoru- 
să fie decisivă, a- 

se 'retrag în-

Voi sînteți urmașii...Seniorul: 
NOȘTRI ?

. -J o oarecare
econqinie a efortului. J-a ajutat tehnica 
desălvîrșilă aproape fiecărei este un 

virlups în controlul balonului dar mai 
ales I concepi ia de joc constructiv, că
reia elevii antrenorului Domingo Bal- 
Tnaniu îi sînt fideli. In permanentă, în 
j!urul| purtătorului de balon se grupează 

—3 jucători, fapt care înlesnește cir
culația mingii. Cei doi mijlocași, Ruiz 
Sosa și Adelardo (coordonatorul echi
pei), sînt- extrem de mobili, cel de al 
doileț) idreîCahndu-se deseori în atac 
CU scopul dt a participa la „un-doi“- 
uri și „triunghiuri", alături de Men- 
dbza, Luis fti Collar. Doar Lfarle, aripa 
dreaptă, iî$i ^manifestă preferința pen
tru un_vj0.e;)tt|ai. individual, fentînd și 
driblincf ’ plină tyiteză. Mai trebuie 
spus ; că,. de$i au manifestat multă su- 

’ piețe' în spațiul die i, j,oc, la finalizare 
1 spaniolii n-au aftțjonAt cu suficientă 

hotărireriși incisivitate; Primul gol l-au 
' înscris de-abia în min. 67, în urma

unei I ^.cțjjUni concepute destul de de- 
' partel (jle poarta lui Ringheanu: Collar 
i a fădut un „un-doi“ cu Mendoza, a pri

mit paionul la „întîlnire", în spatele 
• lui Mărcii, a sprintat irezistibil pînă 

în caircul advers de Unde a trimis min- 
iăgea în plasă, printre picioarele lui Rin-

Cu întrebarea : „Cum vedeți re
dresarea fotbalului orădean ?" 
ne-am adresat' foștil®T'ftiternătiO'-'flI 
nali orădeni AL<- Torjoc, F. , 
Spielman, G. SerfbzO și A. Iuhas.; 
Consemnăm răspunsurile:

AL. TORJOC: „Revenind ,1a sti
lul de joc ofensiv, eficace, specta
culos, care a adus glorie Oradei. 
Jocul defensiv este o barieră în 
proqresui oricărei echipe",

F. SPIELMAN; „Iubind ..fotbalul 
așa cum l-am iubU noi. îmi amin
tesc, pe vremea cînf 
tor, 
ora 5 _________
dion la ora 3 și pînă la începe
rea 
jucătorii, mai făceam Utl; antrena-' . .. r__ ,
meni de capul nostru. De dragul ipheai^u, ieșit să-i micșoreze unghiul. Cel 
fotbalului. Am dat acestui joc to-: ae al doilea gol a fost înscris cu 5 mi- 

72 ' sfîrșit de Adelardo,
■ ne care a șutat decisiv, jos, în colțul 

Entuziasmul* fără drept al porții, la sfîrșitul unu) „tri- 
i“ cu Mendoza și Collar.

Arbitrul cehoslovac Alois Obtulovic 
a condus corect și autoritar următoarele 
formații:

ATLFTICO MADRID : Madynabeytia 
Gri f fa, Gloria, Rivilla — 
Adelardo — Vforte, Men- 

Collar.
CLUJ : Ringheanu—Marcu, 

V. A-

, ld erai», jucă- 
cînd aveam antrenameht la 
dttpă-amiază, veneam la sta-

antrenamentului oficial, noi

tul, dar am și avut satisfacții foar- Mte înainte de sfîrșit de 
te mari !“ ■ ,'ieaie a șutat decisiv, jos,

G. SERFOZO: .1
rezerve este prima condiției La 17 unghi 
ani (în 1940) deși mîncam o dată 
pe zi, „scurmam" gazonul la an
trenamente.

A. IUHAS : „Tineretul nostru de 
aur va aduce din nou fotbalul O- 
radei pe buzele tuturor. Sînt sigur. 
Trebuie însă muncă și răbdare".

MARIUS POPESCU

Desene de Neagu Rădulescu

— Colo,
Ruiz Sosa, 
doza, Litiu,

ȘTIINȚA
A'eșu, Grnjdeanu, Cimpeanu — 
lexandru, GeorgeScu ■— Szabo, lvansuc, 
Adam, Suciu.

In „cupa orașelor jîrgurh

construc(ii — Oradea". Socotind că 
LUI î se permite orice, Solomon n-a 
dat o bună bucată de vreme pe la 
serviciu, Iar ci nd a catadicsit s<5 se 
prezinte totuși la lucru a tăcut-o așa, 
„ca boierii", pe la 10, pe la 11. După 
plac...

Exasperați de atitudinea fotbalistu
lui orădean, membrii conducerii clu
bului Crișul au luat hotărtrea sd-1 
ajute pe Solomon. Cum ? E aproape 
de necrezut I IDacă am citi acest 
lucru într-un roman, l-am pune pe 
seama fanteziei exagerate a autoru
lui). Păcînd de „serviciu" în fiecare 
dimineață la ușa lui Solomon, pentru 
a-l scula din somn și a-l... conduce la. 
lucru I Așadar, imaginați-vă: in 
fiecare dimineață; pe la ora 6.15—6.30 
— cioc, cioc, cioc in ușa 
mont Cei care bateau la ușă, erau etape din campionatul nostru, adică 
oameni din cadrul clubului.
„serviciu"

Zagreb-Steagul roșu Brașov 2-2 (0 9)
Convorbire telefonica cu antrenorul s. Plocșteanu

lui Solo-

—... Alo, 11.51...? Aveți legătura 
cu Zagreb !

La celălalt capăt al firului recu
noaștem vocea antrenorului brașo
vean Silviu Ploeșteanu :

— Spre deosebire de ultimele me
ciuri, azi am fost mulțumit de modul 
în care s-a comportat echipa mea. 
De altfel, și rezultatul. 2—2 (0—0),
vine să confirme acest lucru, a în
ceput el.

— Ceea ce n-ati reușit în cinci

lăcînd de 
prin rotație... Se scula So

lomon ?. Aș I Nici vorbă 1 Nu deschi
dea nici ușa, nici măcar geamul... Si 
plecau bieții oameni la treburile lor.

Vă întrebat!, desigur, cum sc pre
zenta pe terenul de fotbal jucătorul 
Solomon, tn deplin „acord" cu omul 
Solomon : sub orice critică.

Ducind o „dolce vita" fără nici o 
îngrădire, „vedeta blondă" din Oradea 
și-a decepționat de la un meci la al
tul numeroșii simpatizant!. Cheiurile, 
viața dezordonată, au avut ca efect 
slăbirea lui fizică, la controlul medi
cal constatindu-se scăderea evidentă 
a capacității de efort.

Ne întrebăm: pentru țoale 
lucruri nu există o-limită ? Ce 
au clubul Crișul și organele 
UCFS ?

aceste 
părete 
locale

VICTORIA ASUPRA 
RAPIDULUI - O FLOARE

Este o certitudine, Ia Oradea mun
ca cu tinerii fotbaliști se duce într-un 
mod temeinic, cu; cap ■— primele roa
de se văd de pe acum iar altele ,se 
vor cunoaște în viitorul apropiat.

Urmărind evoluția primei echipe 
de juniori a Crișului — din cele trei 
echipe selecționate dintr-un număr de 
85 de copii — ne-am dat seama că ferm, care-1 caracterizează pe fostul 
activitatea cunoscutului fost interna
tional Augustin Iuhas și a Iul Alexan
dru Roth, antrenorii echipei, este în-

La întrebarea pusă antrenorului Zi
lahi cum întrevede perspectivele echi
pei de a rămîne în categoria A, dîn- 
sul ne-a răspuns spontan : „Murim, 
dar rămînem în divizie !", Un răspuns

international, antrenorul de azi al 
Crișului. Seriozitatea muncii sale și a 
antrenorului secund Iosif Buda și-a

în-să marcati vreun gol, ați reușit 
tr-o partidă internațională I

— Sper că am spart gheața ! 
altfel, și meciul a fost frumos, 
am condus în două rîhduri. cu 1—0 
și 2—1.

—| Cine a marcat ?
— Notați : Goran în min. 65 și 

Năftănăilă în min. 83. Golurile for
mației Zagreb au fost înscrise de 
Waha în min. 65 și 84. Mi-a plăcut, 
îndeosebi, golul lui Năftănăilă: a 
plecat cu mingea din careul nostru, 
a driblat tot ce a întîlnit în cale, 
chiar și pe portarul iugoslav Misiei 
și apoi a înscris. A fost o acțiune 
foarte frumoasă, aplaudată de specta
tori

Cine a arbitrat ?
— La centru a fost arbitrul ma

ghiar Petri, iar la tușă doi arbitri din 
Zagreb care, nu numai după părerea 
mea, au favorizat în repetate rinduri 
echipa locală. Referindu-mă la arbi
traj vreau să arăt că în min. 60 fun-

De 
noi

MECIUL STIINTA CRAIOVA - 
KOMLO SE JOACA AZI

Meciul internațional de fotbal 
Știința Craiova — Komlo, care urma 
să se joace ieri, a fost amînat pentru 
azi.

dașul nostru Ivăncescu a fost elimi
nat din joc, după părerea mea fără 
temei. Aceasta pentru că echipa 
iugoslavă, văzîndu-se condusă pe te
ren propriu, a început să joace dur. 
La un atac al unui jucător advers a- 
supra lui Ivăncescu, acesta a protes
tat la arbitru, iar conducătorul jocu
lui l-a eliminat.

— Ce formații au fost aliniate ?
ZAGREB: Misiei — Galekovici, 

Ceperia, Sușa, Ilici — Beslaci, Klo- 
bucear — Waha, Bubany, Draghici, 
Asinovici; STEAGUL ROȘU : Ada- 
niache — Zaharia, Ivăncescu, Cam
po, Naghi — Năftănăilă, Sigheti — 
Hașoti, Necula, Garan, Pescaru.

— Cînd are loc returul partidei ? 
—■ Peste o săptămînă, adică la 24 

noiembrie, la Brașov.
— ni. t.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE JUNIORI

Victoria Tg. Jiu —. Victoria Călan 6—1 
(1—1), Textila St. Gheorghe — Rulmen
tul Brașov 1—3 (0—1), Metrom Brașov — 
Tractorul Brașov 2—2 (1—1), Steagul 
roșu Brașov — Metalul Copșa Mică 4—0 
(2—0), Sătmăreana — Crișul Oradea 0—4 
(0—1), Metaluț Tîrgoviște — Ș;S.E. nr. 2 
București o—1 (0—I), Progresul Reghin
— Unirea Dej, 1—1 (0—1), Electrica Fienl
— Poiana cîmpina 1—4 (0—3), Jiul Pe-
trila — A. S. Cugir 1—0 (1—0). Petrolul 1 
Ploiești — Rapid Mizll 3—0 (2—0).
C.S.M.S. Iași — Locomotiva Iași 5—2 
(1—2), Steaua roșie Salonta — Minerul 
Baia Sprie 0—7 (0—3), Foresta Fălticeni
— Victoria P. Neamț 6—1 (3—0), Unirea
Negrești — Metalul Rădăuți 3—0 (nepre- 
zentare), Mlnobrad Vatra Dornel — 
C.F.R. Pașcani 3—0 (neprezentare), Fruct- 
export Focșani — Constructorul Brăila 
2—1 (1—1), Faianța Sighișoara — C.S.M. 
Sibiu 1—4 (0 -2), Minerul Bihor — Olim
pia Oradea 1—1 (1—0), Flacăra roșie 
București — Tehnpmetal București 3—4 
(2—2), I.M.U. Medgidia — S.N. Oltenița 
2—1 (0—0). Minerul Cîmpulung Muscel
— Progresul București 1—10 (1—5).



INTÎLNIREA PLOIEȘTI-HALLE (R. D. G.) LA ȘAH nochciștii italieni

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). — Con
siliul regional UCFS Ploiești organi
zează între 20—22 noiembrie, în sala 
clubului Petrolul, întîlnirea interna

țională de șah dintre reprezentativele 
orașelor Ploiești și Halle (R. D. Ger
mană). întîlnirea se va disputa la 10 
mese.

ȘTIRI,
REZULTATE

• In sala de sporturi din Malines 
s-a disputat meciul international de 
baschet dintre echipele masculine 
Racing Club Malines și Aldershot 
(Anglia). Gazdele au cîștigat eu sco
rul de 100—61.

• In cadrul campionatului unional 
de hochei pe gheată, Spartak Mos
cova a întrecut pe Dinamo Moscova 
cu scorul de 4—3 (1—0, 2—2. 1 —1). 
In acest joc, o impresie excelentă a 
lăsat linia de atac a echipei Spartak, 
compusă din Boris Maiorov — Star- 
șinov — Șadrin. care a înscris 3 go
luri.

La Gorki, Torpedo din localitate -a 
învins pe Dinamo Kiev cu 4—1 
(0—0, 3—0, 1—1).

• La Leningrad Se desfășoară wnj 
turneu international de polo pe apă 
la care participă echipe din cinci 
țări. Iată primele rezultate înregis
trate: Mladost Zagreb — Selecțio
nata Leipzig 3—2; Vodnik Lenin
grad—Treton (Belgia) 12—0, Tor
pedo Moscova — Universitatea Mos
cova 5—4, Selecționata Budapestei— 
Spartak Leningrad 4—3.

• Recordmanul mondial la săritura 
în înălțime, Valeri Brumei, care a 
fost operat la piciorul drept în urma 
unui accident dt. motocicletă, se află 
în prezent în convalescentă la spitalul 
Sklifosovski din Moscova. In fiecare 
dimineață. Brumei face o scurtă plim
bare pe culoarele spitalului.

• Organizațiile sportive din Mon
treal (Canada) au anunțat că vor 
depune candidatura acestui oraș 
pentru organizarea Jocurilor Olim
pice din 1972. (Agerpres).

In reprezentativa Ploieștiului vor 
evolua marele maestru international 
Florin Gheorghiu, maestra internațio
nală Maria Pogorevici, maeștrii spor
tului C. Partos, Gh. Mititelu, B. Soos, 
Margareta Perevosnic ș. a., iar 
din echipa orașului Halle vor face 
parte, printre alții, maestrul interna
tional B. Malich, maeștrii Mdring, 
Mădler, U. Liebert.

Primul tur va avea loc la 20 no
iembrie, al doilea — a doua zi, iar 
întreruptele se vor disputa la 22 no
iembrie.

GH. ALEXANDRESCU — coresp. reg.

sc pregătesc pentru 
Barajul de la București

MILAN 17 (Agerpres). — Hocheiștii 
italieni își continuă cu intensitate pre
gătirile în vederea turneului de baraj 
programat la București între 10 și 13 
decembrie, cu participarea echipelor Ro
mâniei și Franței pentru stabilirea for
mației care va juca în grupa B a cam
pionatului mondial din Iugoslavia. Re
cent, Ia Milano a avut loc un meci de 
verificare între formațiile Diavoli și 
Cortina, în cadrul cărora activează cei 
mai multi selecționabili. Echipa „Dia
voli" a terminat învingătoare cu scorul 
de 5—1 (2—0; 1—3; 2—1). Au mar
cat pentru învingători Crotti (2), Uhit- 
tal (2) și Paracchini, iar pentru învinși 
Darin Alberto (2), Frison și Mastel.

Campionate de fotbal 
în diferite țări europene

FRANȚA ANGLIA

Etapa a XlV-a: Bordeaux — St. 
Etienne 4—0, Valenciennes — Rennes 
3—1, Lille — Sedan 1—1, Toulouse — 
Monaco 5—1, Strassbourg — Stade 
Frangais 2—0, Anger — Sochaux 
2—2, Nantes — Nimes 4—1, Nice — 
Red Star 4—0.
1. Nantes 14 11 3 0 39:15 25
2. Valenciennes 14 8 4 2 20:15 20

Etapa a XVI : Aston Villa — Stoke 
City 0—1, Blackburn Rowers — New
castle 4—2, Fulham — Nottingham 
1—1, Leeds United — Arsenal 0—5, 
Leicester — Manchester United C—5,
Liverpool — Nottingham 5—0, Shef
field United — Everton 2—0, Sunder
land — Burnley 0—4, Tottenham — 
Sheffield Wednesday 2—3, West Ham

ITALIA

Etapa a IX-a: Bologna — Roma 
3—1, Cagliari — Internazionale 0—1, 
Juventus — Fiorentina 3—0, Lane- 
rossi — Atalanta 1—1, Lazio — Spal 
2—2, Milan — Varese 3—1, Napoli 
— Torino 0—0, Sampdoria — Catania 
1—0, Foggia — Brescia I—0
1. Internazionale 9 6 2 1 20:9 14
2, Milan 9 5 3 1 16:6 13
3 Napoli 9 5 3 1 15:7 13

— Chelsea 2—1.
1. Burnley
2. Liverpool
3. Leeds United
4. West Bromwich

16 10 3 3 34:17 23
16 10 2 4 36:15 22
16 9 4 3 31:15 22
17 10 2 5 43:26 22

CEHOSLOVACIA

SCRIMĂ: Clasamentele definitive

Ultima etapă din tur : Slovan Tepli- 
ce — Slovan Bratislava 2—0, Sparta 
Praga — Lokomotiv Kosice 2—0, 
Slovnaft Bratislava — Slavia Praga 
2—3, Jednota Trencin — Sparta Trna- 
va 1—0, V.S.S. Kosice — Dukla Pra
ga 1—0.
1. Sparta 13 9 2 2 33:19 20
2. Slavia 13 8 4 1 22:12 20

FOTBALIȘTII BRAZILIENI 
ÎNVINȘI LA LONDRA!

în campionatul republican pe echipe
PRIMII CLASAT! 1N „CUPA ZIARULUI SPORTUL POPULAR1

La sfîrșitul ediției 1965 a campio
natului republican de scrimă pe e- 
chipe, clasamentele definitive în 
toate probele arată astfel:

FLORETA BĂIEȚI

FLORETĂ FETE

FLORETA FETE

1. Steaua 10 10 0 0 140 352:750 20
2. C.S.M. Cluj 10 7 0 3 99 497:041 14
3. Știința Tg. M. 10 6 0 4 77 420:386 12
4. Știința Buc. 10 4 0 6 73 604:532 8
5. Unio Satu M. 10 2 0 8 50 665:454 4
6. Pet.+S.S.E. PI. 10 1 0 9 41 682:466 2

1. Ileana Drîmbă (Steaua) — 0,950;
2. Ecaterina Iencic (Steaua) — 0,833;
3. Maria Vicol (Progresul) — 0.791; 
4—6. Lidia Grib (Steaua), Marina 
Stanca și Ana Ene (Progresul) — 
0,750

SPADĂ

Intr-un meci disputat în nocturnă pe 
stadionul ..Highbury" din Londra, echipa 
Arsenal Londra a învins cu 2—0 (1—0) 
formația Corinthias (Brazilia), alcătuită 
din jucătorii selecționați în vederea tur
neului final al campionatului mondial. 
Cele două puncte au fost realizate rfc 
interul dreapta Sammels în minutele 11 
și respectiv 70. .Jocul a fost urmărit 
numai de 17 000 spectatori, deoarece 
mulți pasionați ai fotbalului Ia aflarea 
știrii că în formația Corinthias nu joacă 
Pele și alte cîteva vedete ale fotbalului 
brazilian au restituit biletele de intrare.

1. Steaua 10 9 0 1 122 300:547 18
2. Progresul 10 9 0 1 110 343:533 18
3. S.P.C. 10 5 0 5 74 461:418 10
4. Unio Satu ’M. 10 5 0 5 66 508:421 10
5. Știința Tg. M. 10 2 0 8 63 475:600 4
6. C.S.M. Cluj 10 0 0 10 45 546:330 0

SPADĂ
1. Steaua 10 10 0 0 127 456:747 20
2. Știința Buc. 10 7 0 3 91 513:657 14
3. Crișul Oradea 10 5 0 5 74 641:588 10
4. C.S.M. Cluj 10 4 0 6 80 611:590 8
5. Progresul 10 2 0 8 50 690:495 4
0. Pet.+S.S.E. PI 10 2 0 8 49 679:513 4

SABIE
1. Steaua 10 10 0 0 125 407:729 20
2. C.S.M. Cluj 10 8 0 2 97 561:664 16
3. S.P.C. 10 5 1 4 76 513:594 11
4. Unio Satu M. 10 3 1 6 68 624:564 7
5. Știința Buc. 10 3 0 7 62 647:558 6
C. Pet.+S.S.E. PI. 10 0 0 10 41 713:399 0

Conform regulamentului ultima 
clasată In fiecare probă retroara- 
dează

★
Iată și «lasamentul general în 

.Cupa ziarului Sportul popular* ofe
rită de redacția noastră celor mai 
combativi trăgători participant la 
campionatul republican de scrimă 
pe echine ■

FLORETĂ BĂIEȚI
1. Iuliu Falb (Steaua) — 0,925—79 

tușe primite,- 2. Ionel Drîmbă (Steaua) 
— 0.925—85 tușe primite; 3. Iosif 
Zilahi (Steaua) — 0,900: 4. Sorin 
Poenaru (Steaua) — 0,850,- 5. I. 
Kindo (C.S.M- Cluj) — 0,750; 6. I. 
Lăudoiu (Steaua) — 0.700

1. Iosif Sepeșin (Steaua) — 0,875;
2. Ște/an Haucler (Steaua) — 0,850;
3. Nicolae Istrate (Steaua) — 0,813;
4. Ștefan Moldanschi (Steaua) — 
0,750; 5 Constantin Țintea (Știința 
București) — 0,725; 6. Nicolae Ma
rinescu (Steaua) — 0,700.

SABIE
1. Dumitru Mustafa (Steaua) — 

0,916—80 tușe primite; 2. Octavian 
Vintilă (Steaua) — 0,916—85 tușe 
primite; 3. Gheorghe Culcea (Steaua) 
— 0.843; 4—5. Hariton Bădescu și 
Gheorqhe Alexe (Steaua) — 0,750; 
6. Vlad Rohoni (C.S.M. Cluj) — 
0,675.

Notă: coeficientul a fost stabilit 
prin raportul dintre victoriile obți
nute și asalturile susținute.

CLASAMENTUL GENERAL 
PE ECHIPE

1- STEAUA (antrenori C. Ciocîrlie 
șl A. Vîlcea) 24 p, — campioană 
absolută pe 1965; 2. C. S. M. CLUJ 
(Ad. Gurath și Ad. Pelegrini) 14 p.; 
3. ȘTIINȚA BUCUREȘTI (Ruxandra 
lonescu, C. Georgescu și I. Radu
lescu) 10 p-; 4—6. S.P.C. (I. Istrate), 
UNIO SATU MARE (AL Csipler) și 
PROGRESUL (N. Marinescu și A. Pe- 
leqrinil 8 p.; 7. ȘTIINȚA TG. MU
REȘ |A. Kakucs) 6 p.; 8 CRIȘUL 
ORADEA (I. Szantay) 4 p.,- 9 PE- 
TROI.UI. + SSE PLOIEȘTI (I. Tudor 
și I. Halmaqhil 2 p.

CU PESTE 650 KM PE ORĂ!
Automobilistul american Bob Sum

mer a stabilit un nou record mondial 
de viteză pe o mașină „clasică" (cu 
pistoane), pilotînd un automobil 
„Chrysler*. Pe pista de la Salt Lake, 
el a realizat o viteză medie de 
655,469 km pe oră. Vechiul record 
mondial era de 648,728 km și apar
ținea lui Donald Campbell din 1964.

CAMPANIA publicitară în jurul apropiatului 
meci Clay-Patterson pentru titlul mondial la 
toate categoriile este în plină desfășurare... 
Organizatorii disputei au pus în acțiune toate 
mijloacele pentru a atrage atenția asupra aces
tui eveniment, menit să refacă — pe cit po
sibil — prestigiul atît de scăzut al boxului 
profesionist. Iată-1 aci pe fostul campion Floyd 
Patterson pozînd la Hollywood cu una din 
admiratoarele sale, tînăra actriță Jane Rus
sel.

LUCRĂRILE unul 
șantier arheologic de 
pe Valea Nilului au 
scos la iveală o intere
santă frescă înfățișînd 
grupuri de înotători. 
Descifrarea inscripției 
hieroglifice, alăturate 
desenului, a adeverit 
că este vorba de o... 
competiție de înot, care 
a avut loc cu aproape 
3 000 de ani în urmă !

SOȚIA cunoscutului 
as al ciclismului fran
cez Jacques Anquetil 
a făcut o interesantă 
propunere. Ea a luat 
inițiativa organizării 
unui concurs pentru... 
nevestele cicliștilor. în
trecerea ar avea carac
terul de „pentatlon", 
cuprinzînd următoarele 
probe: o cursă de
sprint, o cursă de fond 
pe 5 km., o demonstra
ție de cunoștințe me
canice pentru repara
ția bicicletei, prezenta
rea unui model ele
gant de costum de cl- 
clistă și pregătirea în 
timp record a unei 
mese suculente... Ră- 
mîne de văzut dacă un 
asemenea concurs va 
reuși să mobilizeze la 
start suficiente con
curente (în special la 
ultima probă a „pen
tatlonului”...).

UN ORIGINAL meci 
de fotbal, disputat la 
Brno, a opus două e- 
chipe de actori și zia
riști. Primii s-au gîn- 
dit să apară pe teren 
în costumele eroilor 
pe care-i reprezintă pe 
scenă. Astfel, în for
mație a putut fi văzut 
pe extremă Olandezul 
Zburător, în centru 
Hamlet, iar ca stoper 
viteazul prinț Dalibor... 
De notat că Hamlet 
n-a stat prea mult în 
cumpănă pentru a 
transforma trei dintre 
pasele primite de la 
Lohengrin, astfel că 
ziariștii au părăsit 
„scena" învinși cu 3—2.

F.I.F.A. A HOTARIT 
ca echipele calificate 
în turneul final al 
campionatului mondial 
să nu se întîlnească 
între ele în meciuri 
amicale, în perioada 11 
iunie—30 august 1966. 
Echipele finaliste nu au 
voie nici să joace în 
compania unor forma
ții de club care au în 
componența lor mal 
mult de 7 jucători din 
lotul comunicat F.I.F.A. 
pentru turneul final al 
campionatului mondial.

FOSTA recordmană 
mondială și campioană 
olimpică la proba de 
100 m, Stella Wala- 
siewicz, în vîrstă de... 
57 de ani, este și azi 
o atletă de performan
ță. Recent, în cadrul 
unui concurs atletic 
școlar organizat în Po
lonia, ea a luat startul 
în proba de 60 m plat. 
în eliminatorii ea a 
parcurs distanța în 
8,8 iar în finală — în 
8.7. în ambele curse 
„bătrîna doamnă” s-a 
clasat pe primul loc, 
întrecîndu-și adversa
rele care numărau cu 
vreo patru decenii mai 
puțin...

ANTRENORUL echi
pei de fotbal F. C. 
Kaiserslautern (R.F.G.), 
Lorant, se dovedește a 
fi foarte exigent cu 
punctualitatea jucăto
rilor la antrenamente. 
Recent, căpitanul e- 
chipei de fotbal al a- 
cestel formații, Reit- 
gassl, a întârziat doar... 
180 de secunde de la 
începerea antrenamen
tului. Intîrzierea l-a 
costat exact — 50 de 
mărci ! Tot în materie 
de disciplină, cea mai

scumpă halbă de bere 
din lume a plătit-o 
mijlocașul echipei F. C. > '• 
Kbln, Leo Wilden, fost 
component al repre
zentativei de fotbal a 
R. F. Germane. Deși 
regulamentul interzice 
jucătorilor consumul 
oricărui sortiment de 
alcool, Leo Wilden a 
fost „depistat" într-o 
berărie în timp ce con
suma o halbă. Wilden 
a fost amendat cu/..
100 de mărci.

ÎN PRIMĂVARA a- 
cestui an schiorul nor
vegian Torgeir Bran- 
dtzag, cîștigător a două 
medalii de bronz la 
J. O. de la Innsbruck, 
a fost grav accidentat. 
El este încă în spital, 
dar tratamentul medi
cal i-a epuizat toate 
economiile și în pre
zent Brandtzăg se află 
în imposibilitate de a 
achita costul spitaliză
rii. Ziarul „Arbeoter- 
bladet“ din Oslo a or
ganizat o chetă publică 
în beneficiul sportivu
lui.

PESTE 3 000 de su
porteri brazilieni își 
vor încuraja echipa la 
finalele campionatului 
mondial de fotbal. Ei 
au rezolvat de pe acum . 
problema cazării : vor 
dormi pe vapoarele 
care îl vor transporta 
din țară.

CARE sînt ghetele de 
fotbal ideale ? Cele mai 
ușoare sau cele mai 
grele ? Problema fră
mântă pe specialiștii 
englezi, care sînt de 
părere că ghetele mai 
grele feresc jucătorii 
de traumatisme, ajută 
la stabilitate și la for
ță în șut. Fostul inter
național Reich Carter, 
precum și Bobby 
Keetch, fundaș central 
la Fulham, sînt adepții 
ghetei mai grele, al 
așa-ziselor ghete „de
modate”. O statistică a 
arătat că, intr-adevăr, 
majoritatea accidente
lor și traumatismelor 
au fost înregistrate la 
jucătorii care poartă 
ghete ușoare.

UNUL dintre cei mai 
cunoscuți arbitri de 
fotbal din Franța este 
Pierre Schwinte. Re- *' 
cent arbitrul francez 
și-a serbat un frumos ‘ 
jubileu. Cu prilejul 
meciului Nantes-Sedan 
el a condus cea de-a 
1 000 partidă de carieră. 
Schwinte și-a început 
activitatea de arbitru 
în urmă cu 24 de ani, 
cînd avea doar 19 ani 1

URIAȘUL Geesink se retrage ! Definitiv, ne 
asigură agențiile de presă. Campionul olimpic 
de judo, laureat șl la ultimele campionate 
mondiale, se va dedica de aci încolo profesiei 
de antrenor sau — zice-se — celei de actor de 
cinema. In fotografie, îl vedem pe Anton Ge
esink (din față) în cursul ultimului său meci 
susținut la mondiale.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ÎN COMPETIȚIILE OFICIALE 

LA FOTBAL

în cele trei competiții oficiale de 
fotbal de pe continent, s-au înregis
trat ieri următoarele rezultate:

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI “ :

VORWĂRTS BERLIN-MANCHES
TER UNITED 0—2. Primul joc. Au 
marcat Denis Law și Conelly.

PÂNATHINAIKOS — FERENCVA- 
ROS 1—3. In tur 0—0. S-a calificat 
Ferencvaros.

WERDER BREMEN — PARTIZAN 
BELGRAD 1—0. în tur 0—3. S-a cali
ficat Partizan Belqrad.

KILMARNOCK — REAL MADRID 
2—2. Primul joc.

„CUPA CUPELOR':

Aufbau Magdeburg — F. C. Sion 
(Elveția) 8—1 I Primul joc.

„CUPĂ ORAȘELOR TtRGURI" :

EVERTON — UJPESTI DOZSA 
2—-1. în tur 0—3. S-a calificat Ujpesti 
Dozsa.

F. G. KOLN — ARIS SALONIC 
2—0. în tur 1—2. S-a calificat F. C. 
Koln.

WIENER SPORT KLUB — CHEL
SEA 1—0. Primul joc.

în meci amical. Ia Stuttgart, repre
zentativa Poloniei a învins cu 6—0 
selecționata orașului,

LA RUGBI: PIRINEI—DUBLIN 
6—6

La Toulouse selecționata Pirineilor 
a terminat la egalitate, 6—6 (6—3) 
cu reprezentativa de rugbi a orașu
lui Dublin.

Cu această ocazie forul de ruqbi 
al departamentului francez a propus 
ca în 1967 să aibă loc un. turneu 
triunghiular la care să participe pe 
lîngă selecționata Pirineilor și repre
zentativele orașelor București și Du
blin.
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