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Cum pregătim noul sezon sportiv?
lată o problemă cît se poate 

de importantă. Primii fulgi de 
zăpadă ne-au și vestit sosirea 
sezonului de iarnă. In consi
liul asociației noastre stă preo- 
cw—ca pentru activitate spor
tivi,- pe care o vor desfășura 
membrii UCFS și ceilalți iubi
tori ai sportului în lunile ce 
vor urma.

în sezonul de vară, încheiat 
recent, asociația noastră, pe li
nia angrenării tineretului în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului, a obținut unele re
zultate bune pe care găsesc ne
cesar să le amintesc. In afara 
competițiilor oficiale în care au 
'ost angrenate echipele de fot- 
lal—seniori și juniori — (cam- 
nonatul orășenesc) boxerii (în 
echipa clubului sportiv Olim- 
>ia din campionatul republican), 
•onsiliul asociației a organizat 
>entru masa de membri campio- 
>atul asociației Ia fotbal, atle- 
ism, volei, tenis de masă, lini
ere. Am organizat „Cupa Con-

asociația 
la star-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VA!

greșului" împreună cu 
sportivă vecină Crinul, 
tul căreia s-au aliniat peste 500 
de participanți. 60 de tineri și-au 
trecut normele insignei de poli
sportiv (cam puțini, dar e un 
început) iar activitatea turistică 
a stat la loc de cinste. Aproape 
că n-a existat sfîrșit de săptă- 
mînă în care, în colaborare cu 
comitetul U.T.G. și comitetul 

sindicatului, să nu organizăm o 
excursie, 
succesele 
care am 
scurt.

Acum, 
pun noi 
liului asociației sportive. Activi
tatea — cu excepția schiului, 
patinajului și orientării turistice 
— se mută în sală. Ținînd sea
ma de condițiile pe care le a- 
vem, ne-am propus următoarele 
obiective: în primul rind să
organizăm întrecerile din cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tine-

retului care va începe la 1 de
cembrie. Ne-am propus să orga
nizăm întreceri la haltere (acest 
sport se but ură de multă popu
laritate în uzină), la trîntă, te
nis de masă, șah, patinaj, schi, 
orientare turistică și popice, a- 
cestea din urmă însă în funcție

Acestea sînt cîteva 
obținute 
ținut să

de noi 
le redăm

din
Pe
pe

ION BREAZU 
președintele consiliului asociației 
sportive Timpuri Noi București
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în prag 
probleme

sede iarnă, 
în fața consi-

Meciul cu echipa Franței, In „Cupa orașelor târguri"

a „Floreasca“, o atractivă reuniune de box

Unul dintre 
orul“ Vasile

componenții formației bucureștene va fi și „semi- 
Antoniu, pe care-l vedeți în imaginea noastră 

(stingă).

dintre DINAMOCu partida
JCUREȘTI și DINAMO CRA- 
VA încep sferturile de finală 
1 cadrul campionatului repu- 
can de box pe echipe. Această 
recere prezintă un interes ma- 

pentru amatorii de box din 
pitală, datorită valorii com- 
tenților celor două echipe, 
și antrenorii formațiilor dina- 
viste păstrează secretul în ce 
vește echipele pe care le vor 
lia, noi _|ndrăznim să anti- 
ăm o serie de meciuri deose- 

atractive. De pildă, la 
egoria pană, avem toate șan- 
3 să revedem partida de mare 
ctacol dintre Constantin Stanef 
Constantin Buzuliuc. In prima 
întilnire (din turneul de se- 
ie), bucureșteanul a obținut

victoria dar... numai după ce a 
făcut „cunoștință cu podeaua44.

Alte meciuri probabile: Stelian 
Costescu—Dumitru Davidescu,
Ion Manea—-Petre Covaliov, Ion 
Manole—Ion Olteanu, Emil Con- 
stantinescu—Ion Covaci și poate 
chiar Vasile ‘ ’ ’ ’ ’ —
traseu.

Valoarea 
ponenți ai celor două formații 
care vor evolua astă-seară, ca și 
echilibrul de forțe dintre boxeri 
sînt motivele pentru care această 
reuniune se anunță foarte atrac
tivă. Gala va începe la ora 19.

Celelalte meciuri (Muscelul 
Câmpulung—Minerul Banat și 
Steaua—A.S.A. Crișul Oradea) 
vor avea loc sîmbătă, iar partida 
Metalul Buc.—Farul Constanța 
se va disputa duminică, la Fe
tești.

Antoniu—Florian Pă-

unor pugiliști com-

un examen sever
pentru rugbiștii noștri

Iată-ne, deci, cu foarte puțin 
înainte de cel de al 13-lea meci 
dintre reprezentativele de rugbi 
ale Franței și României. Disputa 
reprezintă pentru rugbiul românesc 
evenimentul central, un adevărat 
examen, pe care pînă acum repre
zentanții noștri l-au abordat cu 
din ce în ce mai puțin trac, ul
tima perioadă de 6 ani desfă- 
șurîndu-se sub semnul unui real 
echilibru. Adversarii noștri de du
minică nu mai au nevoie de pre
zentare. Valoarea, clasa lor mon
dială, am putea spune, constituie 
o certitudine și simpla ilustrare a 
palmaresului lor pe anul în curs 
este elocventă: Franța—Scoția (în 
Turneul celor 5 Națiuni), la 
Paris, 16—8; Irlanda—Franța 
(același turneu), la Dublin, 3—3; 
Anglia—Franța (același turneu), 
la Londra, 9—6; Franța—Țara 
Galilor (același turneu), la Paris, 
22—13; 
la Pau 
rezultat
R. F.
8—3...

La Lyon echipa noastră va avea 
de luptat serios pentru menținerea 
prestigiului eucerit de „generația 
de aur".

Indiscutabil, meciul este foarte

Franța—Italia (amical), 
21—0. Mai adăugăm un 
edificator: Franța B— 

Germană, la Hanovra,

BOIERI ROMANI

pc- 
de- 
așa

greu și cu toate că în ultima 
rioadă lotul nu a convins pe 
plin, avem convingerea că, 
cum ne-au mai demonstrat și în 
alte ocazii, rugbiștii români vor 
lupta cu dăruire de sine, cu ab
negație și-și vor etala realele ca
lități pe care le au. Ei au arătat 
de multe ori, concret, ce înseamnă 
măiestria. Numai și numai tăria 
morală, voința de neclintit le pot 
facilita însă această grea, dar 
frumoasă sarcină — o cît 
bună comportare în meciul 
Franța, debut în „Cupa Națiuni
lor".

Le urăm succes 1

mai
cu

LA TURNEUL
MĂNUȘA

INTERNAȚIONAL
DE AUR"

Vineri seara
tala, îndreptîndu-se spre Bel

grad, boxerii Dumitru Davidescu, 
Nicolae Puiu, Nicolae Moldovan 
și Iosif Mihalic. Cei patru spor
tivi români vor participa la tur
neul internațional de box, „Mă
nușa de aur44, competiție orga
nizată de Federația iugoslavă de 
specialitate, care va începe la 28 
noiembrie.

Pugiliștii noștri vor fi înso
țiți de antrenorul Lucian Po
pescu,

vor părăsi Capi-

Steagul roșu—F.C. Zagreb 1-0 (1-0)
- VIITORUL ADVERSAR : ECHIPA MUNCHEN 1860

(R.F.G.)
BRAȘOV, 24 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Un meci 
de mare luptă, multă risipă de 
energie pe teren, multe emoții 
în tribune, un singur gol pe 
tabela de marcaj, care a sporit 
incertitudinea privind rezultatul 
final, imprimînd implicit un ca
racter pasionant întrecerii și des
tul de puțin fotbal adevărat, — 
iată caracteristicile partidei Stea
gul roșu—F. C. Zagreb.

Fiind vorba de un meci de 
cupă, de o calificare, această 
„fizionomie44 a jocului nu sur
prinde pe nimeni ; trebuie totuși 
să arătăm că echipa brașoveană 
putea să 
parte de 
avut timp de 90 de minute dacă 
în prima

fie scutită în mare 
emoțiile pe care le-a

parte a reprizei întîi,

UNDA lungă

• 0 insignă cu trei
diamante

• Un nou record absolut

• Două probe de „aur**

Frumos e iarna la Brașov! Dimineața ninge 
molcom, cu fulgi mari cît roata... nasturilor 
de la palton. Schiorii urcă voioși in Poiană, 
planoriștii urcă și ei... pe pîrtiile lor. Sezonul 
alb e favorabil atît schiului, cit și zborului 
fără motor...

Planoriștii, bunăoară, iau startul de pe 
aerodromul Ghimbav, de lingă Codlea. Se 
înalță întîi în văzduh un aparat care comu
nică prin radio dacă „pîrtia" e bună sau nu. 
Adică, dacă curențtî de undă lungă au frec
vență mare, ori mică. De obicei, in această 
primă lună de iarnă frecvența este mare, at
mosfera fiind mai stabilă (în condiții favo
rabile. acești curenți se ,,întind" pînă în stra
tosfera !).

Duminica trecută sondajul a fost pozitiv. 
Piloții au luat de grabă startul, decuplînd ca- 
bteie avioanelor care-i remorcau, deasupra 
plafonului de nori. Din acel moment au in
trat în concurs, o mie, două mii, trei mii 
de metri... Soarele strălucea puternic. Stra
turi groase de nori acopereau Țara Bîrsei și 
sudul lanțului Carpatic. Temperatura in ca
bină : minus 24’. Încă o oră de zbor șl la 
4 000 m înălțime intră in funcțiune măștile ie 
oxigen. Primul care obține un cîștig în înăl
țime

Reportajul nostru

de peste 5 000 de metri (după decupla
rea avionului) este maestrul sportului 
Nicolae Mihăiță. Performanța realizată 
ii aduce cel de al treilea diamant la 
Insigna de aur. Deci, al doilea pilot 
român cu trei diamante I

cînd a dominat autoritar, n-ar fi 
irosit cu larghețe ocazii mari de 
gol. în primele 30 de minute 
înaintașii Steagului roșu au pro
dus derută în careul advers și 

de pe atunci, 
llașoti — ieri 

de joc — și-a 
repetate rînduri 

din dis- 
și 

mare

dus derută în 
puteau tranșa, 
soarta partidei, 
în mare vervă
„semănat" 
adversarii, 
pozitiv și 
simplu în 
finețe, urmate de centrări ideale. 
Ce folos, însă ? N-a avut alături 
de el nici o „minte limpede", 
Pescarii, Necula și Goran a- 
runeîndu-se în viitoarea dueluri
lor corp la corp, în care jucă-

MARIUS POPESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

în 
scoțîndu-i 

amețindu-i pur 
driblinguri de i

Numai trei partide egale în prima zi
a campionatului republican de șah

Prirna rundă a finalei n-a fost 
de loc ceea ce se cheamă, în 
unele sporturi, o „repriză de stu
diu". Majoritatea celor 22 de 
competitori n-au făcut tatonări, 
nu s-au menajat reciproc, ci au 
pornit viguros la atac. De aici 
au rezultat partide animate, de 
luptă, și numai 3 remize (lucru 
rar întîlnit într-un turneu cu nu
măr atît de mare de pârtiei- 
panți).

Păcat că acestui aspect vioi 
al partidelor de aseară nu i-a 
corespuns și o caracteristică de 
calitate. Astfel; l-am văzut pe 
Ghițcscu acționînd destul de ne
glijent în fața lui Szabo, care, 
ajuns în posesia inițiativei, n-a 
scăpat ocazia să înscrie un punct 
prețios, la capătul a 36 de mu
tări. Emoții — în încheierea 
partidei — a avut și Ciocîltea, 
care părea, la un moment dat, 
în vădită dificultate în fața ie
șeanului Moisini. Materialul si
metric și poziția aproape sime
trică au oferit totuși fostului 
campion posibilitatea de a cîș- 
tiga „in extremis44. De notat și 
victoria rapidă a lui Mititelu a- 
supra lui Bondoc, în numai 28 
de mutări. Singurul care a cîș
tigat cu negrele — Pavlov, la 
Ungureanu.

Două partide s-au întrerupt, 
printre care și cea a actualului

campion, Florin Gheorghiu. In
tr-o Indiană Nimzovici, toate în
cercările deținătorului titlului de 
a-și depăși adversarul au fost 
contracarate de M. Șuta, foarte 
rezistent în defensivă. Campionul 
păstrează în poziția de întrerupe
re un pion în plus, dar finalul 
de cai în care se află partida 
este extrem de greu de cîștigat.

Iată rezultatele tehnice ale 
primei runde (în paranteze dăm 
numărul de ordine pe tabel al 
fiecărui jucător) : Gheorghiu
(1) — Șuta (22) într., Neamțu
(2) — Partoș (21) V2—‘/2, Mi-

titelu (3) — Bondoc (20) 1—0, 
Reicher (4)—Nacu (19) >/2—Ui» 
Botez (5)—Soos (18) într., 
Szabo (6)—Ghițescu (17) 1—0, 
Ungureanu (7)—Pavlov (16) 
o-i, ~...........................................
(15) 1—0,
Drozd (14) 1/2—V2»
(10)—Nacht (13) 1—0, Geor
gescu (11) —Voiculescu (12) 
1—0.

Azi, de la ora 16,30, are loc 
a doua rundă, în sala Institu
tului de Petrol,, gaze și geolo
gie (str. Av. Traian Vuia).

(7)—Pavlov
Ciocîltea (8)—Moisini

Rădulescu (9) — 
Weisman

RD. V.

Câștigă 5 000 de metri în înălțime și Vasile 
Cișmaș (aeroclubul Craiova), coborînd astfel 
pe... pămint cu cel de al doilea diamant la 
Insigna de aur. Planoriștii Gheorghe Deliu 
(asistent la Institutul Politehnic — Brașov) și 
Iuliu Gionea (tehnician) obțin un cîștig de 
3 000 metri înălțime și două probe de „aur" 
la viitoarea insignă cu diamante;

Acum, în cursă a rămas doar temerarul 
inginer Mircea Finescu. El este primul plano- 
rist din țară pe al cărui piept strălucește In
signa de aur cu trei diamante. Pe un aparat 
biloc — „pasager" Cornelia Tudor (insignă de 
argint) — încearcă o nouă tentativă de record. 
Urcă la 5125 m înălțime — nou record repu
blican la această clasă de planoare (echiva
lent cu încă o probă de diamant), atinge 6 000 
de metri și „merge" în spirală sus, iot mai 
sus. Cabina planorului a prins o crustă groasă 
de gheață. Temperatura afară : minus 36*. 
După alte două ore de zbor, altimetrul arată 
7 000 m deasupra nivelului mării. Din cînd în 
cînd, spre a ține trează atenția „pasagerului" 
din spate, Mircea Finescu bate cu mina înmă- 
nușată în geamul aparatului. 1 se răspunde 
prompt. Totul fiind în ordine, maestrul spor
tului Mircea Finescu încearcă mai sus : 7100 
de metri, 7 200... Vîntul bate în rafale, cu peste 
80 de km pe oră. Încă 10 metri, și încă 10 
metri... planorul zboară în cercuri din ce în 
ce mai largi. După trei sferturi de oră mai 
cîștigă 15 m în înălțime. Acum lupta se dă 
cu fiecare centimetru. La 7 275 de metri înăl
țime deasupra nivelului mării, cea care se dă 
bătută este unda lungă, l-a slăbit puterea com
plet. Un rămas bun și „Albatrosul" coboară.

7 275 de metri înălțime deasupra nivelului 
mării — nou record republican de înălțime 
absolută !

întreaga stimă ! Ați fost la... înălțime ’
VASILE TOFAN

Campionul tării, Florin Gheorghiu (dreapta) cu primul său 
adversar din finală, orădeanul Mihai Șuta.

Foto : Th. Roibu

Astăzi, In sala Dinamo, ora 17}

CSM Cluj—|SKA 
în „C.C.E." la

Campioana țării, echipa mascu
lină de tenis de masă G.S.M. 
Cluj, debutează astăzi în noua 
ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni". Este vorba de meciul — 
contînd pentru cel de al doilea 
tur al competiției — pe care 
sportivii noștri îl susțin în com
pania formației campioane a Bul
gariei, ȚSKA Cerveno Znarae din 
Sofia. Oaspeții au sosit ieri în
soțiți de antrenorul Ștefan Siva- 
cev, fost campion al țării sale. 
Din echipă fac parte frații Peter 
și Teodor Velikov și Svetoslav 
Gerdgikov. Peter Velikov, cam
pionul Bulgariei, este clasat în 
primii 32 de jucători la campio
natele mondiale de la Ljubliana. 
Ceilalți coechipieri sînt și ei ju-

Cerveno Zname 
tenis de masă

cători cunoscuți, de o bună va
loare tehnică. La sosire, antreno
rul Ștefan Sivacev ne-a făcut 
următoarea declarație: „Românii 
au o valoare binecunoscută pe 
plan international. Echipa CSM 
Cluj pornește cu cele mai mari 
șanse de victorie".

Sportivii noștri și-au încheiat 
pregătirile marți. Fără a sub
estima valoarea adversarilor, 
antrenorul emerit F. Paneth 
este încrezător în posibilită
țile elevilor săi. Lotul clu jean este 
alcătuit din Giurgiucă, Reti, Bo- 
dea și Sentivani.

Meciul este programat pentru 
astăzi în sala Dinamo din Capi
tală, cu începere de la ora lî«



CARNET COMPETITION AI.

NÂTAȚIE: Activitate bogată 
pentru copii la bazinul Floreasca

ln primul concurs al Campionatului 
de copii fn bazin acoperit, majoritatea 
participanților s-au dovedit într-un evi
dent progres, cele mai multe dintre re
zultate fiind mult superioare celor Înre
gistrate în aceeași perioadă a anului 
trecut, lată cîteva dintre ele: BĂIEȚI— 
66 m liber: V. Pleașcă (Steaua) 49,2; 
22,5; 33 m spate: N. Teodor (Dinamo) 
29 0; 33 m bras: P. Stoicescu (Dinamo) 
29,7; 33 m fluture: N. Teodor 25,0; 
66 m liber: V. Pleașcă (Steaua) 49,2; 
66 m bras: V. Pleașcă 64,8; 66 m flu
ture: D. Mitici (Viitorul) 62,2; 66 m 
spate: S. Călinescu (Steaua) 58,1; 
FETE : 33 m liber: Anca Groza (Dina-

mo) 25,2; 33 m bras: Mihaela Popescu 
(Dinamo) 29,5; 33 m fluture: A. Groza 
31,3; 33 m spate: Sodica Șerban (Di
namo) 30,0; 66 m liber: Anca Strassman 
(SSE 2 ) 58,3 66 m bras: Puica Buhoci 
(Viitorul) 64,9; 66 m fluture: Daniela 
Predoiescu (SSE 2) 1:12,2; 66 m spate: 
Alba Batușni (Dinamo) 64,4.

• In ultima etapa a campionatului 
bucureștean de polo pentru copii s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Di
namo—Progresul 2—1, Steaua—C.S.S. 
6—0, S.S.E. 1—S.S.E. 2 4—1. In cla
sament conduce Rapid cu 27 p urmată 
de Steaua cu 24 și Dinamo cu 21 p.

TENIS DE MASĂ: Rezultatele concursului 
de verificare a iotului republican

Competiția de verificare a membri
lor loturilor republicane de tenis de 
masă s-a încheiat cu următoarele re
zultate mai interesante : simpla femei :
1. Maria Alexandru cu Mihalca 2—0, 
Constantinescu 2—0, Folea 2—0 ; ...5. 
Eleonora Mihalca cu Constantinescu 
2—1, Folea 2—0 ; 6. Ella Constanti
nescu — Catrinel Folea 2—0. Simplu 
bărbați : 1. Giurgiucă cu Reti 2—0, 
Bodea 2—0, Sentivani 2—'1, Demian 
2—0. Dumitriu 2—0, Sindeanu 2—1 ;
2. Reti cu Bodea 2—0, Sentivani 2—0, 
Demian 2—1, Dumitriu 2—0, Sindeanu 
2—0 ; 3. Bodea cu Sentivani 2—0, 
Demian 2—1, Dumitriu 2—0, Sindeanu 
2—1 ; 4. Sentivani cu Demian 2—1, 
Dumitriu 2—0, Sindeanu 2—0.

Probele de dublu au revenit urmă
toarelor perechi : Maria Alexandru — 
Eleonora Mihalca (dublu femei), Bo
dea — Sentivani (dublu bărbați) și 
Ella Constantinescu — Bodea (dublu 
mixt).

Deoarece concursul a avut loc într-o 
sală improprie (la stadionul Republi
cii), concurenții neputînd evolua în 
condiții normale, nu putem să fa
cem aprecierile cuvenite asupra com
portării sportivilor. Nu înțelegem ros
tul organizării de competiții într-o 
astfel de sală, cînd în București se 
găsesc suficiente alte săli corespun
zătoare.

TIR: Concursuri și în timpul sezonului rece

HANDBAL: știri— Știri...

ȘTIINȚA BUCUREȘTI IȘI ÎNCEPE 
AZI TURNEUL IN R.F.G.

Ieri dimineață, echipa masculină de 
handbal Știința București a plecat în
tr-un turneu în R.F.G. Bucureștenii par
ticipă chiar astăzi la prima competiție 
— fulger — care se va desfășura în 
localitatea Rheinhausen, cu participarea 
altor trei formații.

In continuare, programul jocurilor se 
prezintă astfel: 26 noiembrie — turneu 
internațional la Essen (6 echipe); 29 
noiembrie — meci cu Solingen 98; 1 
decembrie—turneu (cu 4 echipe) la Bre
mervorde; 3 decembrie—meci cu I1SV 
Hamburg și la 5 decembrie — întîlnire 
cu T11W Kiel.

In vederea acestui lung turneu au 
făcut deplasarea următorii jucători: 
Penu și Dincâ, portari: Goran, Marinescu, 
Nica, Gruia, Gațu, Licu, Paraschiv, Mol
dovan, Badea, Cosma, Roșescu, Savu. 
Antrenori: prof. E. Trofin și M. Pintea.

ÎNCEPE „CUPA F.R.ll.“
IN BUCUREȘTI

După cum am anunțat, întrecerile din 
cadrul competiției de iarnă „Cupa 
F.R.I1.“, pentru echipele de seniori și 
senioare, vor începe în București dumi
nica aceasta în sala Floreasca. Programul 
primei etape cuprinde șase meciuri, care 
se vor desfășura de la ora 8 dimineața 
în ordinea următoare: Voința—Fabrica de 
lirnbre (f), Rafinăria Teleajen—Steaua 
(m), Progresul—S.S.E. tir. 2 (f), Di
namo—Rapid (m), S.S.E. nr. 1—I.C.F. 
(f) și Voința—Știința (m).

SCRIMĂ: Mîine, la „D;»o“: România-Poionîa (tineret)
— Oaspeții au sosit cu un lot foarte valoros —

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală delegația de scrimă a Polo
niei (tineret). Conducătorul dele
gației, Eugen Biskop, a ținut să ne 
spună: „Am deplasat la București 
tot ce are mai valoros în prezent 
scrima poloneză de perspectivă. 
Printre elementele noastre de nă
dejde se numără Cristina Urbanska, 
Ana Elsner, Eva Ploch, Cristian Op- 
sondek, Jerzy Kasmarzek (floretă), 
Rycharzd Rutkowski, Macies Jus- 
wiack (spadă), Josef Nowara, Eugen 
Goss (sabie). Sperăm de aceea ca 
trăgătorii noștri să fie Ia înălțimea 
școlii poloneze de scrimă, care se 
bucură de o reputație mondială”.

La rîndul nostru, l-am rugat pe 
oaspetele polonez să ne facă un 
pronostic.

— Din capul locului, cred că vic
toria nu va scăpa floretistelor din 
România. La celelalte probe, în 
schimb, lupta va fi deschisă...

Iată și lotul trăgătorilor polonezi: 
floretă fele: Halina Balon, Danuta 
Balon, Ana Elsner, Eva Ploch, Cris

tina Urbanska ; floretă băieți: Sta
nislav Filipkowski, Jerzy Kasmarzek, 
Lehi Kozierowski, Josef Krucek, 
Cristian Opsondek, Janus Ostrowki; 
spadă : Vladimir Bjiak, Stanislav Ce- 
palek, Macies Juswiak, Rycharzd 
Rutkowski, Marek Rutkowski ; sabie: 
Jacek Bierkowski. Eugen Goss, Josef 
Nowara, Slavomir Sokol.

Unul din antrenorii noștri, Vasile 
Chelaru, aflat și el la aeroport in in- 
tîmpinarea oaspeților, ne-a prezentat 
lotul României: floretă fete: Ileana 
Drîmbă, Ecaterina Iencic, Judit Pop, 
Marina Stanca, Suzana Tasi; floretă 
băieți: Cristian Costescu, Paul Filip, 
Jon Cando, Stefan Weissbdck, Mihai 
Tiu; spadă: Sergiu Ciocodeică, 
Gheorghe Cristof, Nicolae Istrate, 
Anton Pongraț, Ion Sepeșiu ; sabie: 
I. Budahazi, Al. Niică, C. Georgescu, 
D Popescu, D. Vornicu.

Întîlnirea de scrimă România — 
Polonia (tineret), începe vineri în 
sala Dinamo cu probele individuale
de spadă și floretă băieți. Primele 
asalturi la orele 8.

UI.IIHIIIIHSHWW1 ..............................M—■— II— I—

LUPTE: înaintea ultimelor întreceri

• Timp de două zile, pe poligonul 
Petrolul din Ploiești s-a desfășurat con
cursul de tir „Cupa Petrolul44. La între
ceri au participat trăgători fruntași din 
orașele Brașov, București și Ploiești. 
De remarcat faptul că majoritatea ținta- 
șilor și-au depășit recordurile personale. 
Trofeul pus în joc a revenit sportivilor 
dc la Steagul roșu Brașov.

lată rezultatele: armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri, seniori — 1. Gh. 
Vasilcscu (Olimpia Buc.) 1140 p; 2. Gh. 
Gîrceag (Steagul roșu Brașov) 1112 p; 
3 A Băjenaru (Steagul roșu Brașov) 
1107 p; 4. M. Pavel (Dinamo Buc.) 
1105 p; 5. I. Georgescu (Petrolul Plo
iești) 1101 p. Armă standard 3x20 focuri, 
juniori: 1. N. lonescu (Petrolul Ploiești) 
533 2. P David (Steagul roșu Bra
șov) 530 p; 3. Gh. Sicorschi (Steagul 
roșu Brașov) 520 p; 4. P. Marica (Pe
trolul Ploiești) 845 p; 5. M. Istrate 
(Petrolul Ploiești) 473 p. ristol liber:
1. T. jcglinschi (Dinamo Buc.) 545 p;
2. V. Atanasiu (Steaua) 538 p; 3. 
Gh. Predescu (Petrolul Ploiești) 525 p; 
4. M. Cristescu (Steagul roșu Brașov) 
523 p; 5. V. Angheloîti (Petrolul Plo
iești) 522 p.

® In zilele de 27 și 28 noiembrie, 
pe poligonul din Ploiești, au loc între
cerile dotate cu „Cupa regiunii Ploiești4*. 
La întreceri participă echipele reprezenta

tive ale orașelor Brașov, București și 
Ploiești. Bucureștenii vor prezenta o 
echipă foarte puternică la proba de armă 
liberă 3x40 focuri seniori.

• Duminică, pe poligonul Dinamo din 
Capitală, are loc concursul „Cupa tine
relor speranțe44. Se va trage proba de 
armă sport 3x20 focuri pentru juniori 
și junioare.

• Meciurile preliminare din cadrul 
campionatului mondial masculin dintre 
Ungaria și Spania se vor disputa la 9 
ianuarie în Ungaria și Ia 17 februarie 
în Spania, iar cele dintre Franța și Un
garia Ia 22 sau 23 ianuarie în Franța 
și 19 martie în Ungaria.

Penultima etapă a campionatului re
publican de „greco-rom arte4*, desfășurată 
sîmbătă și duminică, ne-a furnizat o 
surpriză ce merită a fi consemnată: s-a 
caracterizat prin cele mai puține modi
ficări în clasamentul general. Și, tre
buie să menționăm că aceste modificări 
s-au produs Ia jumătatea clasamentului 
unde formațiile nu sînt amenințate. Ast
fel, Rapid a trecut de pe locul 5 pe 
locul 6, Oțelul Galați de pe locul 6 pe 
7, iar C.F.R. Timișoara de la locul 7 
a urcat pe locul 5. Echipele amenințate, 
Rulmentul Brașov, Viitorul București, 
Chimistul Baia Mare și Unio Satu Mare 
și-au păstrat locurile din etapa prece
dentă. C.F.R. Timișoara a avut cea mai 
mare ascensiune în returul campionatu
lui, iar cele mai mari fluctuații le-a 
înregistrat Unio Satu Mare.

lată cum arată clasamentul „la zi4*:

1. Dinamo 20 20 0 0 230: 52 60
2. Steaua 20 19 0 1 245: 39 58
3. Steagul r. Brașov 20 16 0 4 19fU 90 52
4. Metalul Buc. 20 8 4 8 14? ^58 40
5. C.F.R. Tim. 20 9 1 10 131:153 39
6. Rapid 20 9 1 10 138:164 39
7. Oțelul Galați 20 7 2 11 140:160 36
8. C.S.O. Reșița 20 6 4 10 132:156 36
9. Unio Satu Mare 20 6 4 10 123:159 36

10. Chimistul B. M. 20 5 3 12 113:186 33
11. Viitorul Buc. 20 4 2 14 113:185 30
12. Rulmentul Br. 20 0 1 19 48:252 21

★
Intre 26 și 28 noiembrie, Ia Praga au 

Ioc finalele campionatelor de lupte ale 
R. S. Cehoslovace. Organizatorii au luat 
inițiativa ca la întreceri să fie invitați 
și luptători din alte țări, fixîndu-se în 
același timp și la ce categorii. De la noi, 
au fost invitați sportivi la 52, 57, 78 
și 87 kg. Astăzi, vor pleca la Praga 
C. Turturea, 1. Baciu, D. Bacalu și FI. 
Ciorcîlă, sub conducerea antrenorului 
Lazăr Bujor.

BASCHET: o evoluție edificatoare

HALTERE: Campionatul
Recent s-au desfășurat în Capitală 

întrecerile din penultima etapă a cam
pionatului pe echipe al orașului Bucu
rești. în prima întîlnire Olimpia a în
trecut pe Progresul cu 5—2. Cu această 
ocazie, tînărul Gh. Ienciu (Progr.) a 
realizat un rezultat meritoriu, totali- 
zînd 310 kg la categoria 75 kg. (Re
zultat obținut în afară de concurs cu 
încercări suplimentare). El a împins 
90 kg și a aruncat 125 kg.

Iată rezultatele primilor clasați, în 
ordinea categoriilor : Hortopan (O) 
252,5 kg, Dinescu (O) 245 kg, Ienciu 
(Pr.) 300 kg, Dumitru (O) 315 kg, Șer- 
bu (O) 340 kg, Olteanu (O) 340 kg și 
Isac Stelian (Pr.) 337,5 kg.

orașului București
în cea de a doua întîlnire, Steaua 

a întrecut pe Rapid cu 4—3. Rezulta
tele primilor clasați în ordinea cate
goriilor : Bostan (R) 245,5 kg, Rusu 
(St.) 282,5 kg, Schupheser (St.) 280 kg, 
Marton (St.) 305 kg, Teodorov (Rl 
320 kg, Petacov (St.) 335 kg și Băn- 
cilă (R) 315 kg.

înaintea desfășurării ultimei etape 
(11—12 dec.) clasamentele acestei com
petiții arată astfel ■

Categoria A :
1. Dinamo
2. Steaua
3. Olimpia
4. Progresul
5. Rapid

3 3 0 0 15: 6 6
3 3 0 0 14: 7 6
3 10 2 10:11 2
4 1 0 3 9:14 2
3 0 0 3 8:13 0

Cum pregătim noul sezon sportiv?
(Urmare din pag. 1)

de sala pe care ne-o poate pune la dis
poziție o altă asociație, din apropierea 
Uzinei.

De fiecare ramură de sport se ocupă 
B comisie condusă de tovarăși cu 
multă experiență în sportul respectiv. 
De exemplu: tov. Jan și Const. Crcțu 
fa haltere, I. Constantinescu, P. Gă- 
tîîan și T. Stere Ia trîntă, Al. Popescu, 
Gh. Paloșan și S. Bîscă la tenis de 
iliasă. 1. Constantinescu și ing. I. Ste- 
găroiu la șah. Sperăm să angrenăm în 
întrecerile spartachiadei peste 1000 de 
salariați din uzină și, în primul tind, 
pe toți tinerii, prilej cu care să facem 
noi membri UCFS (încă 200) și, de 
ce nu. care să răniînă prieteni ai sportu- 
țui. Dar pînă vor începe concursurile 
din cadrul spartachiadei, împreună cu 
(comitetul U.Ț.C. (cu care colaborăm

foarte mult, responsabilul cu sportul, 
tov. G. Dumitrescu, ajutînd concret la 
realizarea obiectivelor propuse) vom or
ganiza concursuri de tenis de masă, 
șah (în sală amenajată la bibliotecă cu 
sprijinul sindicatului). Cît privește tu
rismul, în sezonul de iarnă pe pîrtiilc 
de pe Valea Prahovei vor fi întilniți 
mulți muncitori din uzina noastră Așa
dar, aVem multe proiecte. Ocupîndu-ne 
în mod temeinic de îndeplinirea acestor 
obiective, de asigurarea condițiilor ne
cesare — mă refer la sală, fiindcă ma
terial sportiv avem destul și de bună 
calitate — sînlem convinși că „proiec- 
telo“ noastre vor deveni realizări, că 
tot mai mulți membri ai asociației noas
tre vor lua parte Ia competițiile spor
tive, vor deveni nu numai simpatizant! 
ai sportului, dar și practicanții lui 
entuziaști.

Abonaji-vă din timp Io ziarul

pentru anul 1966 !

Abonamentele se foc prin sectoarele de difuzare a presei, prin
factorii poștali și difuzorii voluntari de presă din întreprinderi si 
instituții.

Costul unui abonament la ziarul SPORTUL POPULAR este de 
73 lei pe un an ; 39 lei pe 6 luni și 19,50 lei pe 3 luni.

Categoria
2. Sirena, 3.

B : 1. Mătasea 
Grivița Roșie.

populară,

C. TABARCEA-coresp.

DIN
Comitetul executiv al Sfatului 

popular din comuna Tîrnava, ra 
ionul Mediaș (președinte Z. Pi
curare și secretar E. Tiblaru) fo
losește terenul de fotbal pentru 
tîrgul de animale.

(Z. Rîșnov eanu — eoresp.).

— Ascultă, mă ficior, pe mine să 
nu mă iei cu „fente" de astea că nu 
mă las așa ușor... „driblat". Dai eh 
ti-arri cerut si să-l mănlnci sănătos!

Aseară, sala Floreasca a găzduit un 
util și edificator meci de antrenament 
între lotul de tineret, care ne va re
prezenta în Cupa Bosforului, și Dina
mo București, care va juca cu echipa 
iugoslavă Zadar în „C.C.E.” în gene
ral, au evoluat cei mai buni 26 de ju
cători (13 de fiecare formație) ai țării. 
Antrenorii celor două formații au tras 
concluzii asemănătoare. Astfel, la lotul 
de tineret se poate semnala o oare
care lipsă de coeziune, precum și unele 
defecțiuni tehnico-tactice provenind din 
antrenamentele insuficiente de la sec
țiile respective. îmbucurător este fap
tul că se întrevăd perspectivele for
mării unei echipe naționale de valoare, 
elementele talentate mareînd acum 
creșteri vizibile. Pentru Dinamo, care 
se află la maximum de posibilități în 
raport cu lotul pe care-1 are, s-au 
putut vedea însă unele semne de obo
seală, rezultat al sezonului foarte în
cărcat și prelungit. Misiunea echipei 
în „C.C.E.” va fi grea, nu numai pen
tru că e vorba de campioana Iugo
slaviei, ci și pentru că Zadar este o

echipă necunoscută care, se pare, va 
beneficia de întăriri serioase : Koraci, 
Rajkovici... Meciul s-a jucat „după 
ceas", o repriză de 32 de minute și 
una de 60, scorul general fiind de 
106—93 (37—33 ; 69—60 după 64 de 
min.) în favoarea dinamoviștilor. Au 
plăcut mai mult Spiridon, Novac, Ne- 
goiță și Kiss (în revenire) de la ^în
vingători”, Cr. Popescu, Tarău și 
Iecheli de la „învinși”.
CLASAMENTUL SERIEI I MASCULIN

După jocurile desfășurate dumi
nică, numai între echipele din pro
vincie, clasamentul seriei I a cam
pionatului republican 
prezintă astfel :
1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Știința Galati
4. Știința Timișoara
5. Știința Tg. Mureș
6. Dinamo Oradea
7. Știința Cluj
8. Rapid Buc.
9. St. roșu Brașov

10. Știința Buc.
11. Farul Constanța
12. Aurm Brad

masculin se

8 8 OTÎil-488 16
8 8 0 650—48’’ 16
9 5 4 661—C1 *'
9 5 4 605-;4
9 4 5 660—655 13
9 4 5 569—634 13
9 4 5 647 —610 13
8 4 4 647—604 12
9 3 6 596 - 600 12
8 4 4 557 —570 12
9 3 6 518—610 12
9 0 9 491—701 S

JOI ÎN JOI
In meciul de fotbal C.F.R. Paș

cani — Metalul București, jucă
torul Rusu (C.F.R.) l-a lovit in
tenționat pe adversarul său 
Chiru. De aici a început o „bus- 
cuiadă- între toți jucătorii de pe 
teren.

(L. Crăciun — eoresp.).

Sala sporturilor din Lupenl i 
fost lăsată în paragină. Ușile sînt 
sparte, pereții crăpați. mobilierul 
deteriorat etc .

(L. Demeter)

Un spectator lntlrzial:
— Mă iertafi că vă Întreb, dar eu 

am venit abia acum. După demon- 
strafia aceasta de nox, urmează me
ciul de fotbal ?

Desene de S. NOVAC

— Anul ăsta tot aici o să H 
De sala asta nu se interesează ni' 
meni

Desen de A. BUICULESCU



Câteva probleme privind promovarea juniorilor Meciuri amicule

MANT
MULTI AU FOST - 

PUTINI ALEȘI !
Creșterea și promovarea tinerelor 

cadre în fotbal a constituit din tot
deauna o problemă majoră, scrisă 
cu majuscule, însă inegal și rar tra
tată la nivelul cel mai corespunză
tor de cluburi, asociații și de secțiile 
de fotbal. In prezent, în urma unor 
acțiuni hotărîte ale F.R. Fotbal și 
ale organelor sale, se pare că pro
blema juniorilor a intrat pe un nou 
făgaș, fapt demonstrat de numărul 
mereu mai mare de tineri fotbaliști 
ce au apărut în Ioturile și forma
țiile echipelor din categoriile supe
rioare, precum și de componența și 
comportarea reprezentativei de juni
ori în acest sezon.

Competițiile șl taberele anuale de 
juniori, repetatele triaturi organizate 
pe plan regional și central, înființa
rea centrelor de copii și juniori, ac
țiunile în vederea alcătuirii lotului 
reprezentativ de juniori, toate a- 
cestea au dus la stimularea dorinței 
de pregătire și afirmare în rîndul 
juniorilor și la apariția unor tineri 
tatentați. Promovați în echipele de 
seniori încă înainte de a depăși 
vîrsta junioratului, aceștia au reușit 
să se afirme, devenind componenți 
constanți ai acestor formații : M. 
Constantinescu, Deleanu, Cuperman, 
Lupulescu, Incze IV (C.S.M.S. Iași), 
Olteanu, Dobrin, Pop (Dinamo Pi
tești), Pantea, Birău, Coman (U.T.A.), 
Szoke, Anca, Gaboraș (Știința Cluj), 
Boc, Oprișan (Petrolul), Vigu. N. 
Alexandru (Crișul Oradea), Strîm- 
beanu (Știința Craiova), Petrovici, 
Grizea, Morovan, Regep (Știința Ti
mișoara), Casoni (Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii), C. Dinu (Metalul 
Tîrgoviște), Sălceanu (C.F.R. Paș
cani), Costache (Siderurgistul Ga
lați) ș.a.

Pe lîngă cei amintiți mai sus, în 
echipele de categoria A au mai 
apărut și alți tineri jucători în 
vîrstă de juniorat: Curuț, Simonfi, 
Sabău, Tarcu, Mustățea și, mai re
cent, Oprea și Țegean (Știința Cluj), 
Prepurgel, Zdrenghea (Dinamo Pi
tești), Melenco, Stelea (Farul Con
stanța), Păciulete, Manea (Steaua 
București), Chcdveș, Fandli (anul 
trecut), N. Covaci (Crișul Oradea), 
Rențea (C.S.M.S. Iași) ș.a. Dar 
unii dintre aceștia au dispărut 
înainte de a depăși vîrsta junio
ratului, fapt ce ridică o serie de 
probleme legate de modul în care 
se face promovarea.

PROMOVAREA, AȘA 
CUM ESTE...

Procesul de promovare începe o 
dată cu încadrarea tînărului spor
tiv (copil ori junior) în secția de 
fotbai-^cînd, pe baza aptitudinilor 

t s;i calităților pentru care a fost 
„jmis în secție, i se stabilește — în 
finii mari — și perspectiva de pro
movare.

Din păcate, în multe echipe ale 
noastre, tînărul talentat atrage 
atenția secției și antrenorului echi
pei de seniori de-abia în momen
tul din care randamentul său în 
echipa de juniori depășește vizibil 
pe acela al coechipierilor lui. Cu 
această valoare, încă neconsolidată, 
dar sub presiunea unor necesități 
de moment ale echipei de seniori 
sau pur și simplu de dragul pro
movării, deci fără o pregătire 
prealabilă, s-a procedat Ia intro
ducerea juniorilor în echipe de se
niori, neținîndu-se seama că ușu- 
***> acestui mod de tratare a 
promovării poate avea repercusi
uni asupra reușitei promovării și 
a evoluției juniorilor respectivi, așa 
cum s-a petrecut în cazurile ară
tate mai sus.

Cu asemenea procedee se iro
sește munca depusă și investițiile 
făcute pe parcursul a 5—6 ani cu 
creșterea și pregătirea tinerelor ca
dre; printr-o greșită orientare toc
mai în finalul acțiunii nu se pot 
culege roadele muncii depuse.

...SI CUM AR TREBUI 
SA FIE

Cunoscînd că valoarea juniorului 
constituie primul factor în proce
sul de promovare, fără a fi însă 
determinant în reușita promovării, 

•> enumera cîteva prevederi de 
ca?e trebuie să se țină seama pen
tru reușita acestei acțiuni.

— necesitățile pe posturi ale 
echipei de seniori;

— urgența necesităților echipei

A DE VREME
de seniori (lipsa valorilor pe anu
mite posturi, întinerire, accidentări 
repetate, indisciplină repetată, lipsa 
prelungită de formă a unor se
niori etc.);

— concordanța dintre postul și 
valoarea juniorilor propuși pentru 
promovare și necesitățile pe posturi 
ale echipei de seniori;

— alegerea momentului propice 
promovării;

— crearea climatului favorabil 
promovării.

In baza acestor prevederi, pro
movarea tinerelor talente se pre
gătește cu minuțiozitate, creîndu-se 

I)e la stingă: Țegean (Știința 
toiu (St. roșu Brașov), Moldovan

Cluj), Manea (Steaua București), Bădi- 
(Știința Cluj),

condițiile cele mai favorabile de 
reușită, ținîndu-se seama în mod 
deosebit de particularitățile psihice 
ale juniorilor în cauză, prin care 
„pragul" promovării se trece cu 
mai multă ușurință.

Fără a intra în detalii, vom cău
ta să arătăm — prin comparație — 
necesitatea cunoașterii în profunzi
me a profilului general al juniori
lor vizați pentru promovare (în vir
tutea căruia se organizează și se 
desfășoară procesul de promovare) 
redueîndu-se astfel la minimum 
riscul ratării confirmării.

CÎTEVA CONSIDERAȚII
Considerînd ca apropiată va

loarea juniorilor celor două grupe 
amintite mai sus, se ridică între
barea: de ce cu unii s-a reușit 
promovarea, iar cu alții nu? Unde 
s-a greșit? La aprecierea valorii 
și a perspectivelor celor din 
a doua grupă, la insuficienta pre
gătire a promovării ori nepromova- 
rea la timp, sau la aplicarea unui 
regim de antrenament necorespun
zător particularităților de vîrstă, 
după promovare?

In cazurile juniorilor din prima 
grupă, considerăm că promovarea 
a reușit fie printr-o atentă pre
gătire a promovării (Cuperman, 
Oprișan, Petrovici, Morovan, Pan- 
tea ș.a.) sau printr-un „rodaj" în 
echipele de seniori din categoriile 
B, C, sau regionale (Constantinescu, 
Lupulescu, Vigu, Gaboraș, Grizea, Co- 
man ș.a.), fie prin calitățile tempera
mentale prin care aceștia, ca și cei
lalți juniori promovați direct, s-au 
impus la prima introducere în e- 
chipa de seniori din categoria A sau 
B (Deleanu, Dobrin, Boc, Incze IV, 
Costache, Strîmbeanu, Dinu ș.a.)

In cea de a doua grupă (din care 
mulți pot fi recuperați), ratarea 
promovării s-a datorat în principal 
necunoașterii particularităților psi
hice ale juniorilor în cauză, în ve
derea alegerii metodelor corespun
zătoare și a momentului cel mai 
potrivit pentru reușita promovării. 
Introducerea directă în jocuri difi
cile a unor juniori cu calități fi- 
zico-tehnice suficient de dezvoltate, 
dar insuficient de maturizați psi
hic (în lipsa unor calități tempe
ramentale native sau a jocurilor 
pregătitoare în echipa de seniori), 
scoaterea din echipă după primul 
joc, chiar cînd comportarea a- 
cestora a fost satisfăcătoare, refu
zarea creditului în jocurile urmă
toare s-au soldat cu efecte nega
tive asupra moralului juniorilor 
promovați „ad-hoc“ (Anca, Prepur- 
gel, Melenco, Covaci, Tarcu ș.a.)

Faptul că se „încearcă" promo
varea a cît mai mulți tineri în 
echipele de seniori este lăudabil, 
dar aceste promovări trebuie să fie 
expresia unor preocupări reale și 
competente asupra valorii actuale 
și în perspectivă a juniorilor ta- 
lentați, ȘI NU A UNOR DIBUIRI 
rezumate la „promovări temporare", 
folosind juniorul doar ca o „manta 
de vreme rea". Introducerea ju
niorilor în echipele de seniori tre
buie făcută cu discernămînt și nu
mai în măsura în care există certi
tudinea că sportivul a atins sta

diul de pregătire corespunzător 
jocurilor echipei de seniori și va 
aduce prin aportul său revirimen
tul de care echipa respectivă are 
nevoie.

O dată stabilită perspectiva și 
în condițiile unei evoluții norma
le a juniorilor vizați pentru pro
movare (ca urmare a unei pregă
tiri corespunzătoare la nivel de 
seniori), preocuparea secției și a 
antrenorilor se va îndrepta spre 
crearea condițiilor optime pentru 
reușita promovării. în cazul exis
tenței a două valori apropiate, 
ajunse în pragul promovării, dar 

de diferite tipuri temperamentale 
și metodele folosite vor fi diferite.

Sînt sportivi cu care se pot reuși 
promovări spectaculoase, cărora le 
este suficientă încrederea de a fi 
introduși în prima echipă, pentru 
a face față și a se comporta la 
un nivel apropiat de maximul posi
bilităților lor (Boc, Olteanu, Incze 
IV, Dobrin, Vigu, Pop ș.a.). Sînt 
însă și alți juniori, la fel de ta- 
lentați, pentru care promovarea 
trebuie pregătită cu o atenție spo
rită prin introducerea gradată în 
echipa de seniori, pe durata și cu 
sarcini progresive și în jocuri cu 
adversari bine aleși.

în general, la promovarea tine
rilor jucători este necesar a se ține 
seama de următoarele condiții, în 
funcție de tipul juniorului :

— perioada în care se propune 
efectuarea promovării (indicate sînt 
perioadele pregătitoare);

— crearea unei opinii favorabile 
în rîndul jucătorilor echipei de 
seniori ;

— caracterul jocului în care ju
niorul este introdus pentru prima 
oară în echipa de seniori (jocuri- 
școală, de antrenament, amicale cu 
public, oficiale acasă, sau în de
plasare);

— postul de bază și posibilitățile 
juniorului de a rezolva sarcinile 
jocului, în raport cu fotbalistul se
nior pe care îl înlocuiește;

— urmărirea modului în care se
niorii conlucrează cu tînărul promo
vat și îl dirijează în timpul jocu
lui ;

— alegerea atentă a metodelor 
și a mijloacelor pedagogice la efec
tuarea analizei comportării junio
rului în joc, analiză care, în ge
neral, trebuie să aibă un pronun
țat caracter realist și stimulator.

ÎN LOC DE CONCLUZII
Ori de cîte ori este vorba de pro

movare se va proceda cu grijă la 
stabilirea regimului de antre
nament al juniorilor vizați pentru 
că. este știut, ei păstrează caracte
risticile adolescenței, capacitatea or
ganismului lor Ia eforturi intense 
și repetate se află sub cel al se
niorilor, iar întregul lor potențial 
trebuie întărit și păstrat pentru 
jocuri. Antrenamentul individualizat 
și controlul medical permanent sînt 
absolut necesare în aceste cazuri.

An de an apar în toate colțurile 
țării tineri fotbaliști, unii mai ta- 
lentați ca alții. Menționînd doar 
pe cîțiva din cei de care încă nu 
s-a prea auzit (N. Ionescu — Tîr-

De la
• S-au pus în vînzare, la casele spe

ciale din str. Ion Vidu, Pronosport, cal. 
Victoriei nr. 2, agenția C.C.A. bd. 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo, Giulești și patinoa
rul „23 August“, biletele pentru întîl- 
nirea internațională de fotbal Dinamo 
București — Internazionale Milano din 
1 XII de pe stadionul „23 August**.

• Aceleași case vînd și bilete pentru 
jocul de fotbal Rapid — U.T.A. din 28 
XI de pe stadionul Republicii.

• Casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport și de la Stadionul Dinamo 
vînd și bilete pentru meciul de box

REA?
goviște, V. Guran — Brad, Gh. Do
boș — Baia Mare, Gavrilâ Bot — 
Satu Mare, I. Popa — Craiova. St. 
Moldovan — Cluj, I. Codreanu — 
Bîrlad, M. Bădițoiu — Brașov, Gh. 
Roman — Timișoara) considerăm 
ca o datorie a cluburilor, a asocia
țiilor, secțiilor de fotbal și antre
norilor echipelor de seniori, să-și 
îndrepte atenția asupra celor mai 
talentate elemente din rîndul ju
niorilor, să le evalueze just pers
pectivele, să dea indicații și îndru
mări concrete asupra organizării și 
desfășurării procesului instructiv- 
educativ al acestora (pe linia cerin
țelor fotbalului modern și a ne
cesităților echipelor de seniori), să 
controleze cu regularitate modul 
cum se aplică îndrumările date și 
cum evoluează juniorii pe drumul 
spre promovare. In același timp, 
trebuie să se urmărească crearea 
climatului favorabil promovării 
acestora în echipele de categorii su
perioare, în care se simte atîta ne
voie de forțe noi, viguroase, cu o 
tehnică corespunzătoare ritmului 
tot mai viu în care se practică fot
balul.

I. BALANESCU 
antrenor federal

Steagul roșu—F. C.
(Urmare din pag, 1)

torîi iugoslavi, bine dotați fizic și teh
nic, nu le dădeau nici o șansă.

Dacă ar fi fructificat cel puțin două 
din marile ocazii avute în această pe
rioadă, brașovenii — scăpați din cleș
tele îndoielii — ar fi putut desfășura 
în continuare un fotbal spectaculos care 
să le onoreze și mai mult calificarea. 
Cum însă n-au făcut-o, prudența, grija 
păstrării diferenței de un gol s-a ex
primat în continuare (toată repriza a 
doua) printr-un joc închis, fără riscuri, 
cu atacuri răzlețe, purtate fără prea 
multă convingere.

La rîndul lor, jucătorii iugoslavi, eli
berați de presiunea din fața propriei 
porți, și-au jucat „cartea" și au ieșit 
la atac. N-au reușit să modifice sco
rul pentru că au întîlnit o apărare fer
mă, în formă bună, care a destrămat 
cu promptitudine fazele de atac. Ener
vați de nereușita acțiunilor lor, fotba
liștii iugoslavi au forțat nota jocului 
bărbătesc, recurgînd Ia durități care au 
coborît și mai mult calitatea jocului, 
Impietând asupra spectacolului fotba
listic.

Repetăm, cu mai multă atenție și lu
ciditate în debutul partidei, fotbaliștii 
de la Steagul roșu puteau cîștiga fără 
..dureri de cap“ acest meci.

Spicuind cîteva momente din filmul

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

din 24 noiembrie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

46 17 39 16 15 49
Numere de rezervă : 38 21
Fond de premii : 833.245 lei din care 

186.205 lei report categoria I.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 1 decembrie 1965, în regiunea 
București.

Premiul de 25.000 lei atribuit unei va
riante de la categoria a Il-a de la con
cursul Pronoexpres nr. 46 din 17 noiem
brie 1965 a revenit participantului Dan 
Nicolae din București.

I.OTO
Premiile întregi Șl sferturi de la tra

gerea Loto din 19 noiembrie 1965.
Suplimentar I sfert : 1 variantă a 

83.270 lei ; Suplimentar II : 3 variante 
a 15.140 lei și 10 variante a 3.785 lei ; 
Categoria I : 5 variante a 8.765 lei și 18

Pronosport

I. E. B. S.
Dinamo Buc. — Dinamo Craiova, de 
astăzi, de la sala Floreasca, pentru în
tâlnirile internaționale de baschet Ro
mânia (tineret) — Grecia și Dinamo 
Buc. — Zadar (Iugoslavia) din 27 XI 
și România — Grecia din 28 XI de la 
sala Floreasca, și pentru turul II al 
campionatului republican de hochei din 
23—28 Xi de Ia patinoarul „23 August**, 
a cărui casă de bilete este deschisă 
zilnic.

• Patinoarul „23 August" este des
chis pentru patinaj public azi orele 
15—16,30 și duminică orele 10—13.

C.F.R. ROȘIORI — STEAUA 0—6 
(0—2). în cadrul pregătirilor pentru 
meciul cu Dinamo Pitești, Steaua a 
susținut miercuri la Roșiori un joc 
cu caracter de verificare. In prima 
repriză oaspeții întîmpină o dîrză 
rezistență din partea formației fe
roviare, dar reușesc totuși să înscrie 
de două ori prin Creiniceanu (min. 
30) și Jenei (min. 38). După pauză 
în linia de atac a bucureștenilor 
sînt introduși Rakși și Voinea, fapt 
care dă mai multă incisivitate și 
claritate acțiunilor ofensive desfă
șurate de oaspeți. Aceștia mai în
scriu 4 goluri prin Sorin Avram 
(min. 54, 70 și 78) și Negrea (mm. 
65).

T. NEGULESCU — coresp.

CRIȘUL — ȘTIINȚA CLUJ 3—2 
(0—2). Frig și zăpadă la meciul a- 
mical disputat miercuri între echi
pele de categoria A Crișul și Știin
ța Cluj. în prima repriză localnicii 
au acționat cu multă vigoare dar 
atacul n-a reușit să concretizeze 
ocaziile avute. Acționind calm în 
apărare și pe contraatac, formația 
studențească a înscris două goluri 
prin Pîrvuleț (min. 40 și 42). La 
reluare, atacul gazdelor (într-o altă 
componență), desfășoară acțiuni 
cursive și mai dinamice, reușind să 
înscrie de trei ori prin Mureșan II 
(min. 46 și 82) și Mureșan III (mm. 
73).

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

Zagreb 1-0 (1-0)
partidei, vom aminti o mare ocazie de 
gol scăpata de Coran la o centrare a Iui 
Hașoti (min. 12), înscrierea golului de 
către Hașoti (min. 14), ca urmare a 
unei pătrunderi a lui Coran, care a dri
blat doi jucători de cîmp și portarul, 
dar a șutat slab la poartă, mingea fiind 
interceptată de extremul brașovean care 
marchează din apropiere: trei splendide 
curse ale lui Hașoti (min. 24. 30 și 40) 
încheiate cu centrări nefructificate de a- 
tacanții brașoveni ; o mare ocazie ra
tată de Bubani (min. 3b) ; două ocazii 
favorabile ratate de Necula și Coran 
(min. 65 și respectiv 83) și o „paradă” 
spectaculoasă a lui Adamache (min 
84).

Corect arbitrajul cehoslovacului P: 
Spotak, care a avut de condus un meci 
dificil, cu destule probleme.

Cîștigînd cu 1-—0 meciul retur cu 
F. C. Zagreb. Steagul roșu s-a calificat 
ieri în cel de al treilea tur al compe
tiției, urmînd să-și dispute în continu
are șansele în compania echipei vest- 
germane Milnchen I860.

Steagul roșu : Adamache — îvănces- 
cu. ll.NEI. Campo, Zaharia — NĂFTA- 
NA1LÂ. Sigheti — HAȘOTI. Necula, 
Coran. Pescaru.

F. O. Zagreb: Misiei — Caleko- 
vici. Ilici — Klnbitcear. Mestroici. SIIȘA 
— Nedov, BUBAN1. Waha. DRACIC1, 
Beslaci.

variante a 2.191 lei ; Categoria a !!-• : 
14 variante a 3.873 lei și 30 variante a 
968 Iei : Categoria a IlI-a : 35 variante 
a 1.753 lei șl 50 variante a 438 lei ; Cata- 
tegoria a IV-a: 54 variante a 1.084 le* 
Si 91 variante a 271 lei : Categoria a 
V-a : 116 variante a 522 lei si 173 varian
te a 130 lei ; Categoria a Vl-a : 106 va
riante a 565 lei și 165 variante a 141 Iei : 
Categoria a Vil-a : 94 variante a 623 tel 
sl 158 variante a 155 lei ; Categoria a 
VIII-a : 197 variante a 319 lei și 254 va
riante a 79 lei.

Premiul suplimentar 1 sfert a revenit 
participantului Cretu Dumitru din Vas
lui.

CÎȘTIGÂTORII DE AUTOTURISME 
LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 

DIN 12 NOIEMBRIE 1965
în urma tragerii la sorți cele 20 da 

autoturisme oferite la tragerea specială 
Loto din 12 noiembrie 1965 au revenit 
următorlor : 1 Renault 10 major : Tuca 
Vicenția — Rîmnicu Vîlcea ; 1 Fiat
1100 D : Vican Aurel ----  Dej ; 1 Wart
burg Lux : Apostol Crlstiania — Brăila ; 
cîte 1 Wartburg-Standard : Tăslcă Du
mitru — Ploiești, Goldfeld Samuel — 
Bacău, Marinescu Valentin — București; 
1 Flat 600 : Andrei Aurel — Arad ; cîte 
1 Trabant-Combi : Badea Alexandru — 
București. Toncea Gh. Dan — Ploiești ; 
I Trabant 601 : Dumitrescu Ion — Bucu
rești.

La extragerea de 2 numere au cîștigat : 
cîte 1 Wartburg-Stândard : Lenkey Kal
man — Cluj. Petre Lucreți/a — Ploiești ; 
1 Fiat 600 : Niță Alexandru — Rîmnicu 
Sărat ; cîte 1 Trabant-Combi : Colgiji 
Stelian — București ; Marcu Teodora — 
București. Sălceacu Alexandru — Con
stanța ; cîte 1 Trabant 601 : Follert
iuliu — Arad, Frușescu Vasile — Brăila: 
cîte 1 Trabant limuzină : Hacie Ion — 
București și Abrutan Petru — Cluj.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



CORESPONDENȚA DIN BELGRAD

Iubitorii de baschet din Iugoslavia au 
așteptat cu nerăbdare rezultatul meciului 
dintre echipele Dinamo București și 
Fenerbahce Istanbul, deoarece campioana 
iugoslavă va întîlni în turul al doilea 
pe învingătoarea acestui meci. Campioa
na României a cîștigat dubla întilnire și 
acum așteaptă, la București, oaspefi din 
Iugoslavia.

Echipa din orașul Zadar, de pe malul 
Mării Adriatice, un mare port maritim, 
a reușit pentm prima dată să cucerească 
titlul de campioană a tării. Ea se află 
de 12 ani în luptă continuă pentru acest 
trofeu, realizînd performanta în ultimul 
meci din campionat, în orașul Zadar, 
în urma victoriei obținute în dauna 
vicecampioanei tării, Olimpia din Ljubl
jana. _

Intr-adevăr, meciul în nocturnă din 
seara aceea rămîrie de neuitat. Stadionul

lazina a semănat, după victorie, cu o 
căldare infierbintată de mulțimea oame
nilor care au sărbătorit victoria.

Sărbătoarea a trecut. In timp ce alte 
echipe au intrat în concediu, echipa 
Zadar a pornit din nou la treabă, la 
antrenamente asidue, care trebuie să-i 
asigure drumul mai departe în „Cupa 
campionilor europeni“, cit se poate mai 
aproape de trofeul pe care Iugoslavia nu 
l-a cucerit niciodată.

Antrenorul En(o Soviti, cîndva și el 
un „as“ al baschetului, și-a sumes mî- 
necile. Dorințele lui sînt mari; și nu le 
ascunde. Așteaptă cu încredere meciu
rile cu Dinamo și face planuri. La prima 
vedere, situația actuală nu pare cea mai 
bună în rîndurile echipei Zadar. Iosip 
Djerdja, care a jucat de 95 de ori în 
echipa națională, a plecat în Italia unde 
are intenția să joace la echipa Oransoda

din Cantua, Bruno Marcelici se găsește 
la studii la Belgrad, iar un alt jucător 
din echipa de bază, Jeljco Troscot își 
face stagiul militar.

Antrenorul Ențo Soviti spune:
— Cu toate acestea, formația Zadar se 

antrenează cu febrilitate iar dacă va fi 
nevoie vor reveni în formație și Marce
lici și Troscot și Djerdja. De asemenea, 
sînt în curs de legitimare renunți ții ași 
ai naționalei Iugoslaviei, Koraci și Traico 
Raicovici. Ei își fac stagiul militar și, 
conform regulamentului F.I.B.A., legi
timarea lor este permisă. Intrucît la noi 
timpul este totdeauna deosebit de fru
mos și n-a fost niciodată nevoie de o 
sală, meciul cu Dinamo București o să 
aibă probabil loc la Belgrad, în sala 
Expoziției. In ce privește viitorul nostru 
adversar, îmi este cunoscut un singur 
lucru: Dinamo are baschetbaliști rapizi,

----  foarte bătăioși și cu aruncări de la 
distanță precise. Cred că avem șanse să 
ne calificăm. In caz că vom fi 
la București, sper să remontăm 
capul în retur. Din echipă fac 
Djerdja, Troscot, M. Marcelici, 
viei, Valcici (prima garnitură de 
Bailo, Jelici, Anici, B. Marcelici, Ciu- 
brici, Koșta, Komazec, Ciosici.

CASSIUS CLAY VA ÎNTREPRINDE
UN TURNEU DEMONSTRATIV IN EUROPA

ȘTIRI, REZULTATE...

în

MELBOURNE. — Cunoscuta atletă 
australiană Pamela Kilborn a parcurs 
80 mg în 10,3. Perlormanța egalează 
recordul mondial al sovieticei Irina 
Press, dar nu va putea fi omologată, 
deoarece vîntul a bătut cu 8 m pe se
cundă.' In cadrul aceluiași concurs,
proba de 2 mile. Vincent a cîștigat în 
8:49,4, învingînd surprinzător pe re
cordmanul mondial ~ 
8:57.0.

TBILISI. — Boris 
cea de a 9-a partidă 
hail Tal, luînd avantaj de un punct 
asupra adversarului său: 5—4. Partida 
se întrerupsese cu avantaj pozițional

pentru Spasski. Acesta are albele în 
partida următoare.

BRATISLAVA. — Echipa de fotbal 
Slovan Bratislava a terminat la egali
tate (0—0) cu selecționata de tineret 
a U.R.S.S. Meciul s-a desfășurat 
nocturnă pe un teren acoperit cu ză
padă.

învinși 
handi- 
parte: 

Stipce- 
cinci),

în VLADIMIR IGNATOVICI 
corespondentul ziarului „Sportul 

popular"

LAS VEGAS 24 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă, cam
pionul mondial de box la categoria 
grea, Cassius Clay, care luni seara 
l-a învins prin abandon în repriza 
a 12-a pe Floyd Patterson, a declarat 
ziariștilor că urmează să întreprindă 
un turneu demonstrativ în Europa, 
în legătură cu meciul cîștigat luni 
seara, Clay a spus următoarele: 
„Patterson a luptat cu mult curaj. El 
este un boxer cotat cu o mare re
zistență. De multe ori am lovit de
cisiv, însă Patterson n-a căzut la 
podea. în ceea ce privește viitorul 
meu meci oficial, vă pot spune că 
în trei sau patru luni mă voi întîlni 
cu Ernie Terrel sau cu Doug Jones, 
un boxer tînăr".

Unii dintre ziariști l-au criticat pe 
arbitrul întîlnirii, Harry Krause, 
care — după părerea lor — trebuia 
să oprească meciul mai devreme

pentru a-1 scuti pe Patterson, în evi
dentă situație dificilă, de a mai în
casa lovituri dure.

BASCHETBALIȘTII SOVIETICI
DIN NOU ÎNVINGĂTORI ÎN BRAZILIA

RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 
— In orașul Curtiba s-a disputat cea 
de-a patra întilnire dintre reprezen
tativele 
Braziliei 
sovietici 
victoria, 
Aceasta 
consecutivă a echipei sovietice. De 
remarcat că în prima repriză echipa 
U.R.S.S. a întrebuințat numai rezer
vele. Cel mai bun jucător sovietic a 
fast debutantul Selinov, care a în
scris 16 puncte.

masculine de baschet ale 
și U.R.S.S. Baschetbaliștii 

au obținut și de data aceasta 
cu scorul de 87—83 {46—38). 
este cea de-a patra victorie

Ron Clarke

Spasski a cîștigat 
a meciului cu Mi-

MARSILIA, 
sovietic Boris 
mică), 
început 
puncte 
repriza 
ori.

Cunoscutul boxer
Lagutin (cat. mijlocie 

campion olimpic la Tokio, și-a 
turneul in Franța, învingînd la 
pe francezul Jaschke, care în 

a doua a fost numărat de două

Doi ași ai fotbalului mondial îața-n îață
Ieri, pe terenurile de fotbal

La Tirana :
1—1. (Prin 

pierd șan- 
pentru 

El-

PRELIMINARIILE C. M. 
Albania—Irlanda de Nord 
acest rezultat, irlandezii 
sele la locul întîi în grupă, _ 
turneul final califieîndu-se echipa 
veți ei cu un total de 9 p) ; La Phenian : 
R.P.D. Coreeană—Australia 3—1 (Echipa 
R.P.D. Coreeană se califică pentru tur
neul final).

Rezultate din C. C. E. La Praga :

Sparta—Gornik Zabrze 3—0 ; la Bruxel
les : Anderlecht—Derry City 9—0.

„CUPA CUPELOR11. La Sofia : Ț.S.K.A. 
Cerveno Zname—Borussia Dortmund 4—2 
(S-a calificat Borussia, ciștigătoare cu 
3—0 tn tur).

CUPA ORAȘELOR TtRGURI. La Miin- 
chen : Miinchen 1860—Goztepe Izmir 9—1. 
(Munchen s-a calificat pentru turul ur
mător).

Campionatul republican de hochei

O etapă cu scoruri man
La drept vorbind, ieri dimineață 

am pornit spre patinoarul artificial, 
unde urma să se dispute primul joc 
din cadrul celei de a doua etape a 
turului secund al campionatului pre
gătiți să urmărim un meci în care 
Steaua nu va avea „probleme" în fața 
formației clujene Știința. Dar nici un 
moment nu am crezut că la sfîrșitul 
disputei se va înregistra scorul re
cord al întrecerii : 21—1 (4—0, 12—0, 
5—1). Și dacă mai adăugăm și faptul 
că scorul putea fi mult mai mare, 
atunci veți avea o imagine mai clară 
a desfășurării partidei.

Cauzele unui asemenea scor trebuie 
căutate, mai ales, în rîndurile echipei

pentru acest gol, ci îndeosebi pentru 
dragostea și ambiția cu care luptă 
în această formație. Au arbitrat I. 
Tiron și L. Enciu.

DINAMO — TÎRNAVA 10—0

în- 
de 
cu 
în

Programul jocurilor de azi este 
următorul: ORA 9: Voința M. Ciuc — 
știința Cluj; ORA 17: Știința Bucu
rești — Tîrnava Odorhei; ORA 19 : 
Steaua — Dinamo.

clujene, care s-a prezentat la pati
noar doar cu 8 jucători, dintre care 
doi portari ! în asemenea condiții a 
fost, desigur, foarte greu să poată fi 
stăvilite atacurile bucureștenilor care 
au manifestat și multă poftă de joc. 
în repriza secundă ei puteau înscrie 
și mai multe goluri decît cele 12 în
registrate pe foaia de arbitraj. Iar 
dacă Știința Cluj s-a prezentat astfel, 
o mare parte din vină revine jucă
torilor Ad. Naghi și Gavrilă Cazan 
care au refuzat pur și simplu să vină 
la patinoar pe motiv că sînt obo
siți (! ?). Am crezut la început că 
este o glumă. Din păcate, însă, lucru
rile așa stăteau. Ne întrebăm cum 
▼or justifica atitudinea lor acești ju
cători care au părăsit echipa în timpul 
desfășurării unui campionat ? Nu cred 
oare tovarășii din conducerea secției 
de hochei de la Știința Cluj că a sosit 
timpul să se termine cu „toanele" lui 
Ad. Naghi și cu frecventele „semne” 
de... oboseală ale lui G. Cazan ?

Punctele în această partidă au fost 
înscrise de : Szabo I (5), Stefanov (3), 
Niță (2), Trăușan (2), Calamar (2), 
Gheorghiu (2), Hollo (2), Czaka, Pe
ter, Vacar pentru Steaua. „Onoarea" 
echipei clujene a fost salvată de Di- 
bernardo (cu 3 minute înainte de sfîr- 
șit...), care merită felicitări nu numai

După-amiază, prima partidă a 
ceput cu o întîrziere de peste 30 
minute (curățirea gheții s-a făcut 
greutate, zăpada depunîndu-se 
permanență) și a opus formațiile
Dinamo București și Tîrnava Odor
hei. Bucureștenii au învins mai co
mod decît era de așteptat, cu scorul 
de 10—0 (3—0, 5—0, 2—0) și aceasta 
datorită în primul rînd jocului bun 
prestat, mai ales în repriza secundă, 
cînd s-au impus prin omogenitate și 
viteză. Combinațiile lor reușite le-au 
adus de data aceasta satisfacția u- 
nor goluri spectaculoase. Hocheiștii 
din Odorhei au dat o replică mai 
slabă decît ne obișnuiseră în actua
lul campionat. Ei au greșit mai ales 
pentru că au încercat să rezolve pro
blemele de atac și de apărare prin 
acțiuni individuale. Jocul nu s-a dis
putat în condiții normale 
zăpezii.

Au înscris: Pană (2), 
Ștefan, Florescu, Boldescu 
botaru (2). Au arbitrat FI. 
și FI. Gubernu.

din cauza

Bașa (2), 
(2), Cio- 
Marinescu

VOINȚA — ȘTIINȚA BUC. 7—1

Ultimul meci al etapei a fost și mai 
mult 
nică. 
Ciuc 
putut

Cum era de așteptat, 
cîștigat ușor, cu scorul de 7—1 
(2—0, 3—1, 2—0), după o partidă în 
care a avut tot timpul inițiativa. Go
lurile au fost marcate de Ferenczi 
(2), Ioanovici, Otvoș, C. Antal, An
drei, Cziszer. Bucureștenii au dat o 
replică destul de slabă, ei mărginin- 
du-se la joc de apărare și efectuînd 
rare contra-atacuri. 
cestea, Mihăilescu a 
chipei Știința.

Au condus F. Buta

influențat de ninsoarea puter- 
Astfel că Voința Miercurea 
și Știința București nu ne-au 
furniza un joc de calitate.

Voința a 
de

La unul din a- 
înscris golul e-

și M. Hușanu.

CALIN ANTONESCU

Unul din cele mai importante meciuri ale sezonului de toamnă la fotbal a fost cel disputat 
duminică pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro între reprezentativele Braziliei și 
U.R.S.S. După ce era condusă, în ultimul sfert de oră al meciului, cu 2—0, echipa sovietică a 
avut un finiș impresionant, reușind să egaleze scorul.

Unul din cei mai buni jucători sovietici a fost portarul Iașin, pe care-l vedem în această 
fotografie blocînd sigur balonul pe care-l urmărește Pele.

Foto: U.P.I.

TRAUDL ESSNER, 
zătoare într-un 
mica localitate 
Seeshanpt, este 
„microbistă11 a 
Mtinchen 60 șl 
toare a centrului 
al echipei de fotbal, Brun
nenmaier. înaintea meciu
lui cu 
pariat 
dacă 
marca 
pectiv, 
fotografie a acestuia 
parată” cu ulei și oțet, ca 
o salată. El bine, Brun
nenmaier a marcat un 
gol ! Curajoasa lui admi
ratoare s-a ținut de cu- 
vint și — ea rezultat — a 
fost ...internată în spitalul 
de la Tutzing, suferind o 
gravă intoxicație alimen
tară.

FEDERAȚIA de 
elvețiană tinde spre... 
plificări. In afară de 
fesioniști și amatori 
există in Elveția și 
goria intermediară a 
numiților ' ' 
impărțiți in 
A și B, după cum 
mai aproape de una sau 
de alta din cele două 
mari categorii. Recent, ca
tegoria independenților a 
fost desființată, cicliștii
fiind obligați să opteze
pentru profesionism sau 
amatorism.

vîn- 
bar din 

bavareză 
aprigă 

clubului 
admira- 
atacant

o

Schalke 04, ea a 
cu colegele sale că 
Brunnenmaier va 

un gol în jocul res- 
ea... va mînca o 

.pre-

ciclism 
sim- 
pro- 
mai 

cate- 
așa- 

,independenți11, 
subcategoriile 

erau

IN RÎNDUL distincțiilor 
acordate sportivilor frun
tași din Uniunea Sovie
tică a fost adoptat de cu- 
rînd un titlu nou: „Maes
tru al sportului de clasă 
internațională”. El va fi 
acordat acelor sportivi care 
ocupă unul din primele 6 
locuri în clasamentele 
Jocurilor Olimpice sau 
campionatelor mondiale 
precum și celor care obțin 
o medalie la campionatele 
europene. Acest nou titlu 
este menit să înlocuiască 
pe cel de „Maestru emerit 
al sportului".

PATRONUL unui restau
rant din Belgia, mare su
porter al echipei de fot
bal F. C. Bruges, a anun
țat că va da o masă gra
tuită în seara unei victo
rii, în cinstea echipei fa
vorite. El a lipit pe geam 
un mare afiș, pe 
scria: „Suporterii 
sînt cordial 
vină diseară 
favoriții cu 
mină”. Dar, 
acești suporteri nu 
buiau să stea în picioare, 
ci să ia loc la celelalte 
mese... Les affaires sont 
les affaires.

LA SAO PAOLO, 16 per
soane au fost rănite într-o 
ciocnire care a opus 500 
de spectatori ai meciului 
Santos-Corinthians agen-

care 
echipei 

invitați să 
să-și vadă 
furculița in 

bineințcles, 
tre-

Scandalul 
putea alt- 
acordarea
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ților de poliție, 
a pornit — se 
fel ? — de la
unui gol înscris de Cou
tinho în poarta echipei 
Corinthians. De notat însă 
că era vorba de... al pa
trulea gol și Santos con
ducea deja cu 3—0 !

URMÎND exemplul fot
balului, conducătorii bas
chetului italian au început 
să „importe" jucători. în 
sezonul viitor, 9 baschet- 
baliști americani vor juca 
în prima divizie italiană 
(ca amatori).

LA CAMPIONATUL de 
fotbal al flotei comerciale 
norvegiene participă 618 
echipe. în stabilirea punc
tajului se ține seamă 
numărul membrilor 
pajelor din care au 
selecționate echipele.

CEHOSLOVACUL ’ 
Divin, fost campion 
pean la patinaj 
este în prezent antrenor al 
patinatorilor canadieni.

LA ÎNCEPUTUL acestei 
luni a avut loc la Insti
tutul central de cultură 
fizică din Moscova o se
siune științifică cu tema 
„Cibernetica și sportul**. 
Au fost prezentate 40 de 
rapoarte si comunicări.

CAMPIONUL mondial la 
patinaj viteză, Per-Ivar 
Moe (Norvegia), a sărbă
torit în aceeași zi a 21-a

de 
echi- 
fost

Karel 
euro- 

artistic,

aniversare și apariția cărții 
sale intitulată „Tineri pe 
gheață11.

PARALEL cu campiona
tele europene de juniori 
la tenis de masă, care vor 
avea loc la Budapesta in 
1966, se va disputa șl pri
mul concurs 
pentru copii 
ani).

FEDERAȚIA 
de atletism a 
singurele zile 1 ___
pot organiza concursuri de 
atletism să fie sîmbăta și 
duminica. Hotărîrea a fost 
luată pentru a se evita 
suprasolicitarea atleților în 
sezonul competițional șl a 
le asigura 5 zile de odihnă 
între concursuri.

MARY RAND, campioană 
olimpică * -
lungime, 
principal 
aventuri, 
dlourilor

JUCĂTORUL de tenis de 
masă Kjell Johansson a 
fost declarat „cel mai bun 
sportiv al anului” în Sue
dia. La 19 ani, Johansson 
deține un palmares impre
sionant: dublu campion eu
ropean și 40 de titluri de 
campion cucerite în Sue
dia și în cadrul campiona
telor internaționale ale " 
feritelor țări europene.

ÎNAINTEA meciului 
fotbal Roma—Napoli, 
care au asistat 30 000 
suporteri napolitani, 
ția a făcut o percheziție în 
rindui spectatorilor. Au 
fost confiscate 225 kg de 
fructe și legume stricate,
1 860 sticle și 46 pistoale.

european
(pînă la 14

finlandeză 
hotărît 
în care

ca 
se

la săritura in 
va juca rolul 

intr-un film de 
producție a stu- 
engleze.

di-

de 
la 
de 

poli-
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