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CAMPIONATUL DE POLO 
AL CAPITALEI

in ultima etapă a campio
natului de polo al Capitalei au 
fost înregistrate următoarele 
rezultate: seniori : Rapid—Ști
ința 3—0; copii : Steaua— 
S.S.E. nr. 2 3—2, Rapid—Dina
mo 4—1, Progresul—S.S.E. nr. 1 
’ <1. (C. VASlUU-coresp.).

MINERUț. LUPENI A CUCE
RIT „CUPA VĂII JIULUI"
PETROȘENI, 5 (prin tele

fon). In finala „Cupei Văii 
Jiului" la fotbal, s-au întîlnit 
duminică, pe terenul din Pe- 
trlla, formațiile Jiul Petrila și 
Minerul Lupeni. Victoria a re
venit oaspeților cu 3—2 (2—0), 
care au cucerit astfel tradi
ționalul trofeu.

Golurile au fost realizate de 
Cărare, Ologu II și Pleian 
pentru Minerul, Peronescu (2) 
pentru Jiul.

Meciul s-a disputat pe ză
padă.

S. BALOI-coresp.
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ECHIPELE
Ș.S.E.

LA

DE VOLEI ALE 
TIMIȘOARA, 

BUCUREȘTI
Duminică, începînd de 

ora 11, vor avea loc, în sala 
Floreasca, două interesante 
meciuri de volei, în cadrul că
rora vor evolua echipele mas
culine și feminine ale Centru
lui experimental sportiv 
.V!''‘Ț>1” și ale Ș.S.E. Timi- 
și , -v

FINALA CAMPIONATULUI 
DE POPICE AL COOPERA

ȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI
pînă duminică se dîs- 
Odorhei finala căm

De azi 
iută la 
donatului de popice al coope
rației meșteșugărești, la care 
au parte cei mai buni spor- 
ivi din cei aproape 6 000 de 
larticipanți la prima etapă, 
•entru finale s-au calificat se- 
ecționatele regiunilor Ploiești, 
:rișana. Cluj șl Dobrogea la 
ete, Ploiești, Crișana, Cluj și 
iunedoara la băieți.

UNE APRECIERI PENTRU 
ARBITRI ROMÂNI

După cum se știe, meciul 
ornik Zabrze — Sparta Praga 
—2), disputat recent la Chor- 
>w, în cadrul „Cupei campio- 
ilor europpni“, a fost condus 
; o brigadă de arbitri români, 
resa pdfoneză apreciază în 
od elogios atît arbitrajul 
estat la centru de Alexan- 
•u ^’Voth. cît și intervențiile 
u^ ion Pișcarac și
mutant in Niculescu.

E’ibi;'.'oca Cenbaiâ
Rsqiona'ă

INTENSĂ ACTIVITATE.
ÎN RAIONUL MEDIAȘ

In orașul Blaj funcționează un 
centru de copii la tenis de masă. 
O parte din cei 30 de copii, care 
frecventează centrul, au partici
pat la diferite concursuri, clasîn- 
du-se pe locuri fruntașe.

O vie activitate sportivă se des
fășoară șl în comuna Biertan, 
unde seară de seară, la căminul 
cultural, sînt organizate întreceri 
la șah și la tenis de masă, prin
tre cei mai talentați sportivi din 
comună se numără Eugen Mun- 
teanu, Lucreția Vădeiu — la te
nis de masă, Cristina Istrate, Sa
bina Rîndașul, loan Bozeșan — 
la șah. De pregătirea acestor ti
neri se ocupă instructorii sportivi 
loan Andrei și Alfred Schmidt.

Z. RIȘNOVEANU, coresp.

Premieră in sezonul de patinaj 1965-1966

tinoarul artificial de

re- 
pa-

Sîmbătă seară, la lumina 
flectoarelor, a avut loc pe 

la Floreas
ca, deschiderea noului sezon
de patinaj.

Desfășurat în organizarea co
misiei de specialitate a orașu
lui București, programul pre
zentat cu acest prilej a cuprins 
reușite demonstrații de patinaj 
viteză și artistic. Iată o scurtă 
trecere în 
interesante 
mieră“.

Sportivi, 
ticolor,

revistă a celor mai 
momente de la „pre-

în echipament mul- 
reprezentînd cluburile

Dinamo, Constructorul, Știința 
și Ș.S.E. nr. 2 au defilat prin 
fața publicului. Apoi au apărut 
pe „scena de gheață" patinatorii 
din secția de viteză a clubului 
Dinamo. Rodica Nimereală, V. 
Mureșan, V. Tomescu și alți di- 
namoviști s-au avîntat, cu toate 
că spațiul restrîns nu le-a per
mis să se simtă în voia lor, în 
pasionante întreceri de viteză, 
spectacol rar vizionat de bucu- 
reșteni. în continuare au evoluat 
„artiștii gheții". Numere de a- 
tracție au fost prezentate de 
campioana Elena Moiș,

Beatrice Huștiu, Marcel Coma- 
nici, Nicolae Belu și perechea 
Liliana Georgescu—Dan Săvea- 
nu. Aceștia au încîntat privirile 
spectatorilor cu un repertoriu 
variat, din care foarte aplaudate 
au fost săriturile duble. Dintre 
patinatorii mai puțin experimen
tați ne-au plăcut Valeria Buciu- 
meanu, Doina Ghișerel, Atanasc 
Bulete etc. care au cucerit 
aplauze.

Programul s-a încheiat 
frumoasă demonstrație pe
vele rapsodiei lui Enescu, exe
cutată de perechea campioană 
Letiția Păcuraru—Radu Ionian.

Și acum, o propunere la 
vor adera cu siguranță și 
spectatorii prezenți sîmbătă 
ra pe patinoarul Floreasca 
se organizeze cît mai multe 
menea demonstrații.

multe

Cll o 
moti-

Campionatul republican de șali

Florin Gheorghiu și-n reluat 
șirul victoriilor!

După scurta oprire din run
da de duminică, Florin Gheor
ghiu și-a reluat șirul victo
riilor, cîștigînd aseară la 
Paul Voiculescu. Partida lor a 
durat 36 mutări, după care 
ultimul avind o calitate mai 
puțin și poziție fără speranță, 
a trebuit să cedeze. A fost a 
zecea victorie a lui Gheorghiu 
in acest turneu.

Din plutonul urmăritorilor — 
distanțat acum de lider la mai 
mult de 3 puncte I — numai 
Ciocîltea a reușit să termine 
învingător In această a XII-a 
rundă. După o luptă frumoasă, 
cu multe momente de tensiu
ne, el s-a arătat mai abil în 
complicațiile partidei sale cu 
Botez, care a trebuit să se re
cunoască învins la limita celor 
5 ore de joc. Au luptat cu dîr- 
zenie, de asemenea, Partos 
fața lui Nacht și Pavlov 
partida cu Soos. Partos are un 
pion în plus la întrerupere, iar 
Pavlov deține avantajul damei 
pentru turn și piesă ușoară. 
Rămîne de văzut dacă analizele 
dinainte de reluarșa acestor 
partide vor confirma valabilita-

în 
în

tea avansului de material. Alți 
doi jucători aflați în partea su
perioară a Clasamentului au fă
cut ieri remize : Nacu Ia Moi- 
sini și Mititelu la Vaisman.

în celelalte partide : Szabo —* 
Ungureanu 0—1, Reicher —- 
Radulescu 1—0, Neamțu —• 
Georgescu 0-1, Bondoc—Drozd 
0—1, Șuta — Ghițescu 0—I. 
De notat numărul mic de re
mize în runda de aseară.

Și acum, clasamentul, aș® 
cum arată înaintea disputării 
partidelor întrerupte: Gheor
ghiu 11, Ciocîltea și Nacu 7‘/j 
(1), Pavlov și Partos 7(1), Mi
titelu 7, Drozd 6‘/2, (1), Ghi
țescu și Georgescu 6‘/2, Nacht 
6 (1), Soos și Reicher 5‘/2 (1), 
Voiculescu și Szabo 5’/2. Ungu
reanu 5, Botez și Moisini 41/,, 
Neamțu și Vaisman 4 (1), Bon
doc și Șuta 4, Rădulescu 3‘/2„

Azi este programată runda a 
XlII-a a finalei, din partidele 
căreia notăm : Nacht—Gheor
ghiu, Ciocîltea — Szabo, Pav
lov — Nacu, Drozd—Partos,. 
Georgescu — Mititelu, Ghițes
cu — Soos. (rd. v.)

care 
toți 
sea- 
: să
ase-

VEȘTI DIN ȚARĂ
CONCURSURI DE SELECȚIE

Clubul sportiv orășenesc 
Brăila a organizat în acest an 
mai multe centre de inițiere 
pentru copii și tineret; la box, 
tenis de masă, atletism și fot
bal. Continuînd această acți
une, au fost organizate recent 
mai multe concursuri de se
lecție pentru handbal și bas
chet, 
școli

Au participat elevi din 
generale.

G. RIZU, coresp.

INSTRUCTORI SPORTIVI

Recent, la Filiași, un număr 
de 30 de membri UCFS au 
devenit instructori sportivi. în 
acest fel, numărul instructori- 

sportivi din cadrul raionu- 
a atins cifra de 
instructorii care 

multă pasiune se 
Păun, Florin

276. Prin- 
activează 
află Cor- 
Mureșan, 

Gheorghe Berceanu și Florin 
Vlăduț.

N. ClRSTOCEA, coresp.

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ ÎN CAPITALĂ
HOCHEI Turneu de baraj pt. C.M. Patinoarul „23 August"

România—Franța 10.XII, ora 19
Italia—Franța 11.XII, ora 19
România—Italia 12.XII, ora 19

BASCHET România—Ungaria Sala Dinamo
(lin. m-ț-f) 11 și 12.XII, ora 18

BOX Lotul de perspectivă Sala Floreasca
(16 meciuri) 9.XII, ora 18

TENIS Campionatul de califi- Sala Stadionului
DE MASĂ care pe echipe Republicii

10—12.XII, ora 9 și 17
FOTBAL Dinamo—Știința Cluj Stadionul Dinamo

8.XII, ora 13,30
ȘAH Campionatul republi- Sala „Petrol, gaze și

can individual geologie"
7—15.XII, ora 16,30

RUGBI Steaua—Știința Cluj Teren Steaua 
(Ghenceaț 

8.XII, ora 14,30
Dinamo—Constructorul Teren Progresul

8.XII, ora 14
Grivița Roșie — Stadionul Tineretului

Știința Petr. 8.XII, ora 14,30

Gloria—Știința Timi- Teren Constructorul
șoara 8.XII, ora 14,30

VOLEI Știința Buc. —
înainte Tim. (m) Sala Dinamo

Steaua — Știința 
Cluj (m)

Dinamo—Metalul (f)

12.XII, de la ora 9

Știința — Voința Sala Giulești
M. Ciuc (f) 

Progresul — Banca
Tg. Mureș (m) 

Rapid — Tractorul
Brașov (m)

12.XII, de la ora 9

MECIULLETE PENTRU 
HNAMO-ȘTIINȚA CLUJ

anunțat,

I

kșa cum s-a mai 
ercuri, pe stadionul Dina- 
>, cu începere de la ora 
50, se va disputa partida 
namo București — Știința 
ij. Biletele se găsesc de 
izare la casele de la stadio- 
l Dinamo, agenția Steaua, 
*nț,ia din str. Ion Vidu și 
>to-Pronosport“ (calea Vic- 
kei nr. 2).

I 
I
I
I
I
I

ultimei etape a campionatului republican de 
echipe, seria A, care s-au încheiat duminică

La întrecerile 
lupte libere pe 
in sala Dinamo din Capitală, Ștefan Stingu (Steaua) a fost 
unul dintre sportivii mult aplaudați pentru evoluția sa. LI și-a 
învins adversarii prin tuș, la capătul unor acfiuni spectacu
loase, așa cum este de altfel și cea pe care o vedeți în foto
grafia noastră : Stingu realizează un rebur in meciul cu C. 
Teodoru (Otelul Gala[i). Mai adăugăm că luptătorul militar 
nu a cunoscut nici o infringere pe tot parcursul campionatu
lui pe echipe, iar la întrecerile finale ale campionatului repu
blican individual și-a adjudecat titlul de campion pe anul 
1965 la categoria grea.

CAMPIOANA ABSOLUTA LA 19 ANI!
De fapt, Rodica Apăteanu va 

împlini abia în aprilie 19 ani. 
Cum însă secretarul de redacție 
mi-a spus că un titlu cu... 18 ani 
si 8 luni „nu merge“, am „îmbă- 
trînit-o“ voit cu cîteva luni pe 
proaspăta și tînără campioană 
absolută de gimnastică a țării. 
Cert este că duminică, la Cluj, 
Rodica Apăteanu a cucerit titlul 
de campioană națională la indivi
dual compus, performanță cu to
tul remarcabilă dacă avem în ve
dere atît concurentele pe care le-a 
întrecut, cît și maniera în care

ea a evoluat în cele patru probe, 
atît cu exercițiile impuse, cît și 
cele liber alese. Intr-adevăr, pu
țini erau aceia care scontau, 
înaintea primului exercițiu, că 
Rodica va deveni campioană. Oa
recum îndreptățit, se aminteau 
numele unor gimnaste ca Cristina 
Doboșan, Rozalia Balzat, Elena 
Tutan, Elena Ceampelea... Dar,

îndrumat pașii și în continuare. 
Tînără, în al doilea rînd, pentru 
că realizează, la această vîrstâ, 
un succes atît de însemnat. Per
severentă, dîrză, înzestrată cu 
multă voință șl putere de muncă, 
pasionată de sportul preferat. Ro
dica a urcat destul de repede 
treptele măiestriei. Campioană re
publicană de junioare, cîștlgătoa-

ZN

însemnări ieșene
Peste cîteva zile se împlinesc zece 

ani de cînd s-a elaborat, la Fabrica 
de antibiotice din (ași, prima șarjă de 
penicilină românească. în acest de
ceniu, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la „Penicilina" au obținut 
succese însemnate. Azi, penicilina, 
streptomicina și alte produse farma
ceutice ce se fabrică aici cunosc o 
binemeritată faimă, atît în țară cît 
și peste hotare. Iar harnicul colectiv 
de muncă din lași se mîndrește, pe 
bună dreptate, cu realizările obținute.

★
( cum intri în curtea fabricii te 

întîmpmă oameni în halate albe și 
o curățenie exemplară. De fapt, aici 
totul este alb : îmbrăcămintea sala-

rialilor, pereții încăperilor, ai hale
lor, sutele de metri de conducte, ca
zonele, pompele electrice, rezervoa
rele. Pretutindeni ai impresia că te 
afli într-un laborator. Poate tocmai 
de dragul contrastului echipa de vo
lei fete a fabricii, care activează în 
prima categorie a campionatului re
publican, apare mereu pe teren în 
echipament negru...

Facem cunoștință cu președintele 
asociației sportive „Penicilina", tova
rășul Gheorghe Lucachi, contabilul 
șef al fabricii. El și ceilalți membri ai 
consiliului asociației ne vorbesc des
pre fabrică, de care s-au legat cu 
trup și suflet și, bineînțeles, despre 
pasiunea lor pentru activitatea spor-

tivă. Sîntem conduși la etajul I al 
pavilionului central unde, într-o imen
să sală, se montează o frumoasă ex
poziție care va oglindi sugestiv rea
lizările acestor zece ani, în produc
ție, pe tărîm social și cultural. Un 
colț al expoziției este rezervat spor
tului. Sînt expuse fotografii, grafice, 
cupe, plachete, diplome, macheta vii
torului stadion al fabricii... O dovadă 
în plus că sportul are mulfi prieteni 
la „Penicilina".

Consiliul asociației sportive „Peni
cilina" se preocupă ca tinerii, în spe-

TOMA RABȘAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Rodica Apăteanu a vrut să dove
dească că poate să-și spună și ea 
un cuvînt în campionatul țării. 
Și l-a spus destul de răspicat I 
Concurînd degajat, constantă la 
aparate și neratînd exerciții, Ro- 
dica Apăteanu și-a croit sigur 
drum spre titlul suprem.

Rodica Apăteanu este ceea ce 
se cheamă o gimnastă tînără. Tî- 
nără, mai întîi, pentru că a de
butat în această disciplină acum 
cinci ani, în 1960, cînd a fost le
gitimată la clubul Dinamo de an
trenorul Ștefan Tarco, care l-a

re a mai multor concursuri șco
lare, componentă a echipei repre
zentative de tineret, iat-o astăzi 
pe Rodica Apăteanu. studentă în 
anul I la I.C F., campioană abso
lută de gimnastică a României. 
Un succes care-i dă dreptul — dar 
o și obligă — să se gîndească șl 
să privească cu încredere viitoa
rele competiții internaționale șl 
— de ce nu ? — marea confruntare 
olimpică de la Ciudad de Mexico.

CONSTANTIN MACOVEL



Perspective olimpice la Metalul
• Atlețiî juniori in ofensivă 
® Promovarea in funcție de

„ce vine“ din afară • Sportul 
halterelor absent!®Nu e 
suficient doar entuziasmul...

Făcînd bilanțul unui an de muncă, Plenara Consiliului General al UCFS, 
din ianuarie a.c., aprecia că „una din principalele sarcini în perioada 
actuală o constituie îmbunătățirea activității de performanță în toate 

verigile mișcării sportive". Planul de măsuri, adoptat cu acest prilej, preve
dea ca îndeosebi sporturilor olimpice (printre care se citau atletismul, gim
nastica, boxul, halterele, luptele etc.) să li se acorde o atenție specială. Ne 
vom ocupa, în cele ce urmează, de modul cum au fost urmărite și realizate 
unele obiective ale sportului de performanță la clubul bucureștean ME
TALUL.

Este cunoscut faptul că mulți dintre sportivii metalurgiști au fost selec
ționați, de-a lungul anilor, în diferite loturi reprezentative, ceea ce denotă că 
antrenorii și tehnicienii de aci desfășoară, în general, o muncă susținută 
pentru realizarea de performanțe superioare. In secțiile clubului metalurgist 
se pregătesc 372 de sportivi legitimați, numeroși sportivi clasificați (printre care doi maeștri emeriți și 11 maeștri ai sportului). Ar fi 
însă greșit să tragem concluzia că la clubul Metalul problema selecției și a realizării obiectivelor de performanță este rezolvată, 
că s-a făcut totul pentru obținerea de rezultate înalte. Pentru că, după cum vom vedea, în secțiile sportive ale acestui club există 
încă multe drumuri neexplorate, multe posibilități nefolosite.

Totul pornește de la selecție
într-adevăr, selecția constituie pri- 

îna cerință în asigurarea unei baze 
reale de progres în sportul de perfor
manță. O selecție judicioasă, care ți
ne seama de particularitățile anato- 
mo-fiziologice ale sportivilor, de în- 
demînarea dovedită cu prilejul tre
cerii normelor de control, oferă ga
ranția unui progres sigur. Secția de 
atletism a clubului Metalul se bazea
ză îndeosebi pe școlile profesionale de 
pe lingă întreprinderile Electroapara- 
taj și Electromagnetica. Antrenorii, 
în strînsă colahorare cu profesorii de 
educație fizică, au trecut prin... sită, 
anul acesta, peste 2 000 de elevi, din 
care au reținut în secție 30 de atleți 
cu perspective de progres. Antrenorii 
metalurgiști acordă o deosebită aten
ție mai cu seamă elevilor din anii I 
(în vîrstă de 15—16 ani). Aceasta 
prezintă avantajul că tinerii sportivi 
se află sub controlul și îndrumarea 
antrenorilor, cel puțin 4—5 ani. Se 
poate trage concluzia că antrenorii au 
dovedit interes pentru ca selecția 
„speranțelor" să se desfășoare în cele 
mai bune condiții, că tinerii depistați 
cu acest prilej vor putea urca în cu- 
rînd treptele consacrării. Antrenorii 
au depistat printre elevi, sportivi ca 
Dumitru Mibail și Lucian Eftimie 
(școala profesională Elecfcroaparataj) 
care aleargă 60 m plat în 7,6 sec., și 
sar la lungime, în jur de 6 m. De la 
școala Electromagnetica, antrenorii 
au. . . reținut pe tînărul sprinter 
Bucur Iliescu, care — afirmă ei — 
are mari posibilități de progres. Ilies
cu. în vîrstă de 17 ani, aleargă suta 
de metri, după cîteva luni de antre
nament, în 11 sec., iar pe 200 m. a 
realizat 22,2 sec. La aruncarea greu
tății s-a afirmat, cu prilejul selecției,

Realizată în bune condiții, selecția 
este, așadar, prima etapă în munca de 
pregătire a sportivilor. Apoi începe, 
„pe concret", activitatea cadrelor teh
nice pentru pregătirea tinerilor selec
ționați. Aceasta este o acțiune la care, 
sînt chemați să răspundă cu pasiune — 
fără excepție — toți antrenorii. La 
începutul acestui an, antrenorii de la 
Metalul și-au fixat o seamă de obiec
tive de performanță, eșalonate pe e- 
tape. Să analizăm, pentru început, 
felul cum și-a îndeplinit angajamen
tele secția de atletism. Se cuvine sa 
evidențiem, în primul rînd, faptul că 
de pregătirea atleților se ocupă cinci 
antrenori (S. Dumitrescu, C. Nourcs- 
cu, C. Crețu, C. Grecescu și C. Dinu), 
ceea ce denotă atenția pe care condu
cerea clubului o acordă acestui sport 
de bază. Muncind cu perseverență, an
trenorii și sportivii au obținut cîteva 
rezultate promițătoare. De exemplu, 
atleții și-au propus cîștigarea unui titlu 
de campion de marș Ia juniori, o- 
biectiv pe care l-au realizat prin spor
tivul Ion Brînzan. La campionatele 
republicane de marș seniori (20 km), 
obiectivul antrenorilor a fost ocuparea 
locului cinci, performanță îndeplinită 
de sportivul Ilie Vasile, clasat pe lo
cul trei. Timpul realizat de acest 
sportiv (lh:37,0), fără să reprezinte o 
valoare prea mare, este, totuși, promi
țător. Obiectivele de performanță pe 
anul 1965 au fost îndeplinite, de ase
menea, de Maria Pândele (5,86 m la 
lungime), Șerban Ciochină (16,13 m la 
triplusalt), Elena Elic (13,64 m la gre
utate) și Ștefan Sabău (13,90 m la 
greutate juniori). Cu toate acestea, u- 
nele dintre cele mai bune rezultate ob
ținute de sportivii respectivi sînt in
ferioare celor realizate de ei anul tre- 
cnt. Săritoarea în lungime, Maria Pân
dele, de pildă, a reușit, anul trecut, 

m, iar recordul lui Ciochină, sta

elevul Aurel Fetcu (școala Electroa- 
parataj), care după două luni de pre
gătire temeinică a reușit o perfor
manță de 11,26 ml (greutate de 5 
kg)-

Și antrenorii de canotaj acordă o 
mare atenție juniorilor. Baza de se
lecție o constituie aci pregătirea fizi
că multilaterală a sportivilor. La vo
lei. însă, nu se poate vorbi de selecție 
pentru că, practic, nu se face așa ceva. 
Promovarea voleibalistelor, atît la ju
nioare, cît și la senioare, se face în 
funcție de ceea ce „vine“ din afară.

Pare curios, dar clubul Metalul nu 
are secție de haltere 1 Să nu existe 
amatori ai acestei ramuri sportive în 
întreprinderile metalurgice din Capi
tală ? Puțin probabil 1 Tehnicienii 
clubului subestimează acest sport (deși 
ar avea posibilitate să-l promoveze) 
în care de ani de zile se bate pasul 
pe loc. Există, totuși, la nivel de aso
ciații sportive (la „Mătasea populară" 
și „Sirena") secții de haltere cărora, 
însă, clubul tutelar Metalul nu le 
acordă nici o atenție.

Prin specificul său, clubul Metalul 
are posibilitatea să angreneze, mai a- 
les în secțiile de lupte și box, ele
mente bine dotate fizic, care, — „șle
fuite" cum trebuie, pot ajunge vîrfuri 
sportive. Calitatea generală a muncii 
de selecție în raport cu nevoile clu
bului lasă însă de dorit. Poate, cu 
excepția atletismului. Conducerea teh
nică a clubului metalurgist trebuie 
să-și îndrepte mai mult atenția asu
pra muncii de selecție, și aceasta în
deosebi în secțiile de lupte și box, 
care — repetăm — au posibilitate să 
promoveze un mare număr de tineri 
din întreprinderile metalurgice bucu- 
reștene.

Pregătirea temeinică 
a sportivilor—obiectiv 

de prim ordin
bilit în 1964 este de 16,28 m. Nu ne 
mai încumetăm să comparăm aceste 
performanțe cu rezultatele obținute pe 
plan european...

Un punct negativ în activitatea secți
ei de atletism îl constituie comportarea 
cu totul nesatisfăcătoare a atleților în 
campionatul republican pe echipe, în
cheiat recent. Metalurgiștii au ocupat 
penultimul loc (8) și, fiind ultima e- 
chipă bucureșteană, au retrogradat în 
categoria B. Scuze... obiective, sînt : 
în turul competiției au absentat de la 
startul probelor Lia Manoliu (disc și 
greutate), Ana Niloș (suliță — disc), 
Șerban Ciochină (triplusalt — greuta
te), Gheorghe Constantin (prăjină), at
leți care au motivat absența datorită 
stării sănătății, situației profesionale 
etc. Echipa Metalul nu a obținut — 
etape întregi — nici un punct în 
probele de disc și suliță fete, ciocan, 
3 000 m obstacole, 5 000 m plat, tri
plusalt și prăjină, în timp ce la înăl
țime băieți, lungime fete, 80 ,110 și 
400 m garduri, greutate și suliță băieți, 
rezultatele obținute de „secunzii" e- 
chipei au fost departe de a putea fi 
considerate satisfăcătoare. Locul — ne
onorabil — ocupat de atleții metalur
giști în această competiție reflectă, pe 
de o parte, calitatea slabă a muncii de 
instruire, iar pe de altă parte con
trolul insuficient exercitat de sectorul 
tehnic al clubului asupra activității an
trenorilor.

In ceea ce privește „schimbul de 
mîine", se poate aprecia că în activi
tatea și performanțele juniorilor s-a 
făcut un salt. In campionatul republi
can de juniori 22 de sportivi și-au în
deplinit standardul propus pentru eta
pa finală, obținînd, printre altele, un 
titlu de campion la 10 km marș (N. 
Brînzan), un loc doi la 1 500 m (Al. 
Dîndăreanu) și patru locuri trei (B. 
Iliescu 22,2 sec. la 200 m, M. Chițu 

— 4:22,0 la 1 500 m obstacole, FI. 
Drăgulcț — 57,9 sec. la 400 m.g., Al. 
Dîndăreanu — 8:51,0 la 3 000 m plat). 
Referindu-ne la aceste cifre, trebuie să 
subliniem că performanța juniorului 
Iliescu se apropie cel mai mult de re
zultatele obținute de numeroși sportivi 
seniori din țara noastră. Timpul rea
lizat de fondistul Chițu (4:22,0) nu 
este, desigur, o performanță europeană, 
dar cu 4:22,0 se poate concura cu

Boxerii juniori bine, 
dar seniorii?

In ultimii ani, boxerii au produs 
simpatizanților clubului Metalul 
multe bucurii. In campionatele de 
juniori și seniori, tinerii pregătiți cu 
pasiune de antrenorii Ion Stoiano- 
vici și Sandu Ion au reușit, nu de 
puține ori, să urce treapta cea mai 
înaltă a podiumului învingătorilor, 
cucerind titluri de campioni repu
blicani. Anul acesta, cei doi antre
nori și-au fixat, printre altele, urmă
toarele obiective : calificarea pugi- 
liștilor V. Badea și Gh. Stan în fi
nala campionatului republican indi
vidual de seniori, a unui sportiv în 
turneul final al campionatelor de 
juniori, pregătirea unui junior pen
tru lotul reprezentativ, pentru a nu 
le cita decit pe cele mai însemnate.

Ce au realizat antrenorii ? Dintre 
cei doi boxeri susceptibili — după 
părerea lor — să ajungă în finalele 
campionatelor individuale de senio
ri, nici unul nu a reușit această 
performanță. Cu juniorii, tre
burile au mers mai bine. 
Obiectivul a fost îndeplinit cu brio, 
în finala campionatelor calificîn- 
du-se trei pugiliști (I. Brihac, M. 
Balcă, Șt. Marin) care, de altfel, au 
și fost selecționați în lotul repre
zentativ.

Răsfoim dosarul cu „obiectivele 
de performanță" ale secției de box. 
Din lectura lor reiese că antrenorii 
și-au propus ca Virgil Badea să 
participe la J.O. din Mexic. Badea 
a reprezentat deseori și cu cinste 
culorile sportive ale țării noastre în 
mari competiții europene. Dar, de 
mai bine de doi ani, metalurgistul 
nu mai dovedește vitalitatea cu care 
ne obișnuise. In plus, nici tehnica 
sa nu s-a îmbunătățit. Ce perspec
tivă poate avea, în asemenea condi
ții, acest sportiv, în marea întrecere 
olimpică din 1968 ? Nu era mai fi
resc ca antrenorii să-și fi îndreptat 
atenția spre tinerii din secție, în
deosebi asupra lui Brihac și Balcă, 
sportivi de talent, care s-au și afir
mat în reprezentativa de tineret ?

„Producția" antrenorilor de lupte, 
Ilie Gheorghe și Victor Popescu n-a 
fost realizată, anul acesta, în între
gime. Formația de „libere" a ocupat 
locul secund în campionatul cate
goriei B, performanță pe care o con
semnăm ca atare. La „greco-roma- 
ne“, înaintea ultimei etape a cam
pionatului categoriei A, echipa se 
află pe locul patru. In această sec
ție, atenția principală a antrenorilor 
se îndreaptă și mai mult spre spor
tivii seniori. Cu juniorii, lucrurile 
sînt rezolvate doar în parte. Obiec
tivul propus (doi campioni de ju
niori și două locuri secunde la „gre- 
co-romane“) a fost realizat numai 
în proporție de 50 la sută. La „li
bere", situația este următoarea : o- 
biectivul prevăzut a fost realizarea 
unui campion de juniori și ocupa

* ★ ★
Este necesar ca Ia clubul Metalul antrenorii 

și tehnicienii clubului să folosească mai judicios po
sibilitățile care le au, să dea dovadă de o mai mare 
pasiune în muncă, de exigență sporită atît față de ei 
înșiși, cît, mai cu seamă, față de tinerii cărora le în
drumă pașii spre piscurile marilor performanțe.

Material realizat de R. CĂLARAȘANU

succes, alături de atleți de valoare. 
De asemenea, rezultatul obținut de 
Dîndăreanu la 3 000 m plat (care con
stituie a doua performanță de juniori 
din țară) ne face să-i intrevedem po
sibilitățile de progres. Un lucru este 
cert : juniorii clubului metalurgist au 
luat cu asalt pozițiile atleților consa- 
crați, întărindu-ne încrederea că peste 
puțin timp vor realiza rezultate și mai 
bune.

rea a două locuri trei (la seniori) 
dar, nici măcar acest plan foarte 
minimal n-a fost realizat. Ca și la 
box, în secția de lupte antrenorii 
nu respectă principiul individuali
zării în pregătire și nu folosesc de- 
cît în mică măsură probele de con
trol, acest barometru atît de edifi
cator în pregătirea științifică a spor
tivilor. Se remarcă, de asemenea, 
nerealizarea unor obiective inter
mediare la secțiile de tir (îndeosebi) 
și canotaj.

★
Chiar dacă ne-am opri numai a- 

supra activității cîtorva dintre sec
țiile clubului Metalul, putem trage 
concluzia că, în general, în munca 
■unor antrenori de aci se manifestă 
încă multe rămîneri în urmă, atît 
în privința selecției (care continuă 
să se facă, deseori, în funcție de 
sportivii care vin, și nu țin seamă 
de necesitățile stricte ale secțiilor), 
cît și a pregătirii propriu-zise Pe 
de altă parte, tehnicienii clubului 
ignorează aria de activitate a spor
tivilor care, în marea lor majori
tate, muncesc în întreprinderi me
talurgice și deci, prin specificul lor, 
pot practica cu succes sporturile din 
atletica grea. Referindu-ne la obiec
tivele de performanță propuse a ti 
îndeplinite anul acesta, respectarea 
adevărului ne obligă a nu trece 
decît cîteva la capitolul „realizări". 
Vinovați de acest lucru sînt nu nu
mai antrenorii, ci și conducerea clu
bului, fapt recunoscut — fără ocol 
— de secretarul tehnic al clubului 
Metalul, tov. Simian Niculescu. De 
altfel, acesta ne-a spus: „Antreno
rii au partea lor de vină. In secțiile 
noastre pe ramură de sport, volu
mul și intensitatea antrenamentelor 
sînt încă reduse, nu se respectă de
cit în mică măsură principiul indi
vidualizării. Dar nici conducerea 
clubului nu a căutat, sau dacă a fă
cut-o, nu a reușit să îndrepte prea 
mult lucrurile. Biroul consiliului 
clubului nu a urmărit sistematic 
realizarea obiectivelor intermediare 
din planul de perspectivă, n-a con
trolat periodic modul cum se des
fășoară pregătirea sportivilor și, în 
același timp, nu i-a făcut pe antre
nori să simtă răspunderea care apasă 
pe umerii lor. Va trebui să reorga
nizăm și să activizăm birourile unor 
secții, să revizuim tabelul sportivi
lor propuși a fi nominalizați la în
ceputul acestui an. Antrenorii de 
atletism, box, canotaj, lupte, tir, 
volei au propus să fie nominalizați 
56 de sportivi dar — după părerea 
mea — doar 11 pot confirma aceas
ta. Obiectivul central pe care tre
buie să-l urmărim este calitatea. 
Numai așa vom putea să furnizăm 
loturilor reprezentative, pentru J.O. 
din Mexic, sportivi cu o înaltă pre
gătire".

ÎNSEMNĂRI
IEȘENE

(Urmare din pag. 1) 

cial, să fie atrași în practicarea spor
tului. Tn toate anotimpurile se orga
nizează diferite întreceri la volei, 
fotbal, atletism, șah, tenis de masă, 
popice, haltere etc.

De pregătirea și organizarea aces
tor concursuri se ocupă cei 36 de in
structori sportivi ai asociației, din
tre care 10 au fost școlarizați anul 
acesta.

Stînd de vorbă cu voleibalistele 
Căunei, Tesaru și Marcu, pe care 
le-am găsit la locurile lor de muncă, 
am aflat că există în fabrică un in
teres major pentru sport. Fetele sînt 
dornice să joace volei, tenis de masă, 
să plece în excursii iar băieții au 
predilecție pentru fotbal, haltere etc. 
Majoritatea salariaților sînt convinși 
că practicarea sportului este spre fo
losul lor și, de aceea, răspund de fie
care dată prompt la invitația asocia
ției de a participa la diferite com
petiții

Aflăm că numărul membrilor UCFS 
de aici se... confundă aproape cu cel 
al salariaților. într-adevăr, din 160& 
de salariați peste 1500 sînt membri 
ai asociației. La aceasta trebuie să 
mai adăugăm și faptul că toți mem
brii UCFS sînt cu cotizația achitată 
la zi.

Dar, despre activitatea sportivă de 
la „Penicilina" se pot spune multe 
lucruri frumoase. „Penicilina" face 
parte din asociațiile fruntașe ale o- 
rașului lași. Sporturile cele mai în
drăgite aici sînt voleiul și fotbalul, 
în care — de altfel - au fost obținute 
și cele mai bune rezultate. Echipa de 
volei fete „Penicilina" a promovat 
în seria I a campionatului republican. 
Iubitorii fotbalului își împart simpa
tia între două formații, cea a fabri
cii, care activează în campionatul o- 
rășenesc și C.S.M.S. Același interes 
există și pentru meciurile echipelor 
din secțiile fabricii. Despre finala pe 
asociație a Spartachiadei de vară se 
mai vorbește și azi la „Penicilina".

Se cuvine să menționăm că în a- 
fară de volei și fotbal A. S. Penici
lina mai are secții de popice, saA. 
haltere, turism, atletism, tenis ț.,*  
masă, tir, ciclism, 6 dintre ele fiind 
afiliate la federații. Vorbind de com
petițiile de masă trebuie să spunem 
că anul acesta au luat startul în di
ferite întreceri peste 1300 de iubi
tori ai sportului, dintre care 460 fete.

în încheiere să evidențiem cîțiva 
muncitori și tehnicieni de la „Penici
lina" care s-au remarcat și pe linie 
sportivă : Aurelia Căunei - compo
nentă a lotului național, Greta Mar
cu, Ana Chirițescu - din echipa de 
volei „Penicilina", iar în competițiile 
de mase — prin organizare și parti
cipare - I. Bărgăianu, D. Mihalache, 
T. Bența, T. Lambrine, Maria Movilă, 
Elena Cornea și mulți alții.

înainte de a pleca din fabrică am 
ținut să vizităm magazia de echipa
ment și materiale sportive. într-o în
căpere spațioasă, pe zeci de rath'o 
se găsesc sute de maiouri, chitelți, 
mingi, pantofi de tenis, tricouri, bo
canci de schi, hanorace, plase, pa
lete etc. etc.

Parcă ai fi într-un magazin de 
sport I

De la I.E.B.S.
• Pentru jocurile de baraj din 

cadrul Campionatului mondial de 
hochei pe gheață — seria B — ce 
se desfășoară în zilele de V Ti 
și 12 decembrie pe patinoarul ' 
„23 August", cu participarea re-1 
prezentativelor Franței, Italiei și | 
României, biletele se găsesc de < 
vînzare la casa specială din str.1 
Ion Vidu, și Ia patinoar, începînd 
de mîine.

• Casa specială din str. Ion 
Vidu vinde și bilete pentru gala 
de box din 9 decembrie de ]a sala 
Floreasca.

• Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" este deschis pentru 
patinaj public joi, orele 17—19 
și duminică orele 10—13.

• La bazinul acoperit Flo'ztGsca 
se primesc înscrieri pentru cursul 
de inițiere la înot pentru copii.



Amănunte din ultima etapă a turului categoriei C
SERIA EST

LOCOMOTIVA IA$I — FLAMURA 
ROȘIE TECUCI (2—1). Ieșenii și-au 
păstrat locul de lider al turului după 
multe emoții. întreaga partidă a pur
tat amprenta unei lupte aprige între 
înaintarea ieșeană și apărarea oaspe
ților care s-a remarcat prin calm și 
siguranță. Locomotiva a dominat ma
joritatea timpului dar înaintarea nu 
s-a descurcat, aglomerînd jocul pe 
centru sau căutîndu-1 prea mult pe 
Comănescu care a fost însă bine 
păzit de Ștefănescu.

Meciul a început cu un autogol: 
în min. 3, la un corner bine executat 
de Agheorghesei (Flamura roșie), 
fundașul ieșean Constantinescu in
troduce balonul cu capul în poarta 
lui Ursache, surprins de „eficacita
tea" propriului apărător : 1—0. în
min. 14, la un „iureș" ieșean la poarta

5 Buzea, trei înaintași trag rînd pe 
rînd la poartă din poziții extrem de 
favorabile, dar mingea nu intră în 
plasă. Dominarea teritorială ieșeană 
este însă concretizată în min. 37 de 
Ogescu care fructifică o pasă primită 
de la Scînteie: 1-—1. Flamura roșie 
are în continuare o mare ocazie de 
a lua conducerea, dar Ursache de
viază in extremis șutul lui Ștefănui.

Scorul partidei este fixat în min 75, 
de Brîndușescu, din lovitură de pe
deapsă acordată la un fault în careu 
comis asupra lui Comănescu. După 
acest gol, oaspeții nu dezarmează ci 
dimpotrivă se arată prea „înarmați", 
comit numeroase neregularități, mai 
ales prin Ștefănescu care nu iartă 
nimic. Ieșenii nu se lasă nici ei mai 
prejos, meciul solicitînd desele inter
venții ale arbitrului Ștefan Tașula 
(București), care a condus corect și 
autoritar.

D. DIACONESCU-coresn. reg.

METALOSPORT GALAȚI — VIC- 
P. NEAMȚ (2—1). In ciuda 

v.tToului foarte greu, Metalosport a 
dominat majoritatea timpului, prac- 
ticînd totodată un fotbal de calitate. 
Oaspeții au jucat mai bine în a doua 
parte a meciului. Au marcat: Chirilă 
(min. 42) și Moroianu (min. 88) pen
tru Metalosport, respectiv lanul (min. 
89). (V. Ștefănescu-coresp.).

FRUCTEXPORT FOCȘANI — CHI
MIA ORAȘUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ (2—0) După un meci de slabă 
factură tehnică, disputat pe un teren 
alunecos, echipa locală — cu un plus 
de eficacitate — a reușit să cîștige 
datorită golurilor marcate de Lang 
(min. 15) și Dragu (min. 62). (S. So- 
lomonovici-coresp.).

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
TEXTILA BUHUȘI (3—2). Pe un timp 
frumos, dar pe un teren acoperit com
plet cu zăpadă, Minobrad a obținut 

victorie prețioasă prin golurile în
scrise de Pali (min. 7), Vischi (min. 
39) și Bondoc (min. 56). Pentru oas- 
V"» au marcat Nemeș (min. 33) și 

(min. 63). A arbitrat foarte bine 
N. Vizireanu — Cluj. (Horia Chiri- 
luș-coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — RAPID 
MIZIL (2—0). Scorul îi nedreptățește 
pe oaspeți deoarece echipele au avut 
perioade egale de dominare. Chimia 
a. știut însă să profite de două gre
șeli ale apărării adverse, înscriind 
prin Tudor (min. 26) și Luțac (min. 
30). (R. Munteanu-coresp.).

PETROLUL MOINEȘTI— METALUL 
RĂDĂUȚI (1—1). Meci neinteresant, 
cu puține faze de fotbal. Petrolul a 
jucat tot timpul la întîmplare reali- 
zînd una dintre cele mai slabe par
tide din tur. Întîlnirea a avut două 
aȘșe'wfe : în prima repriză, gazdele au 
do£,-ifăt și au ratat mult, în cea de 
a doua oaspeții au avut inițiativa. 
Au înscris : Chirilă (min. 28) pentru 
Petrolul și Mihalache (min. 66) pen
tru Metalul. în poarta echipei din 
Moinești a debutat juniorul Călin

A. s. €u£ir —

Progresul București 3-0 (0-0)
CUGIR, (prin telefon). Duminică, 

A.S. Cugir a întîlnit, într-un meci ami
cal, formația bucureșteană Progresul, 
liderul primei serii din categoria B. 
Echipa din Cugir a realizat un fotbal 
de calitate și a cîștigat pe merit. Go
lurile au fost înscrise de Kiss (min. 48), 
La<" ; (min, 66) și Ion C. Ion (min. 75). 
GalAvle au mai avut o bară (min. 86) 
prin Ion C. Ion. De remarcat că în 
min. 87 Mateianu a ratat o lovitură 
de la 11 m.

M. VÎLCEANU — coresp. 

care a dat satisfacție. (C. Panait- 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — UNIREA 
NEGREȘTI (1—0). Meciul nu s-a ri
dicat la un nivel tehnic corespunză
tor din cauza terenului înghețat. Echi
pele s-au întrecut în greșeli, pasele 
la adversar fiind foarte frecvente. A 
înscris: Constantin (min. 9). Foarte 
slab arbitrajul lui Adrian Mahalu — 
Bacău. (Negru Lazăr-coresp.).

CLASAMENT

1. Locomotiva Iași 13 8 2 3 21—11 18
2. Chimia Suceava 13 6 5 2 16—11 17
3. Foresta Fălticeni 13 7 2 4 20—14 16
4. Flamura r. Tecuci 13 5 5 3 20—18 15
5. Petrolul Moinești 13 4 6 3 12—10 14
6. Textila Buhuși 13 6 1 6 22—16 13
7. Fructexport Focșani 13 € 1 6 18—17 13
8. Rapid Mizil 13 5 2 6 18—21 12
9. Metalosport Galați 13 4 4 5 9—12 12

10. Minobrad V. Dornei 13 5 2 6 16—21 12
11. Metalul Rădăuți 13 4 3 6 11—17 11
12. Victoria P. Neamț 13 5 0 8 20—18 10
13. Chimia Orașul Gh

Gheorghi u-De j 13 4 2 7 10—20 10
14. Unirea Negrești 13 3 3 7 8—15 9

SERIA SUD
METROM BRAȘOV — PORTUL CON

STANȚA <2—1). Cel ce au în ve
dere nu numai categoria A ci 
preferă și un joc de „B“ sau de 
„C“, au apreciat ca un adevărat 
derbi întîlnirea de la Brașov. Și pe bună 
dreptate, fiindcă liderul seriei Sud în- 
tîlnea echipa constănțeană clasată pe 
locul IV și care țintea și ea șefia clasa
mentului. Duminică dimineața am fost 
la Metrom și am văzut meciul. Ne-am 
dus cu îndreptățite speranțe de a vedea 
„ceva bun“. Dar ne-am întors dezamă
giți. întîi, pentru că echipa gazdă a ju
cat foarte slab, departe de cerințele și 
pretențiile locului I. Degajări la întîm
plare, faze încîlcite, ratări de goluri cît 
roata carului.

Portul a fost de departe echipa mai 
bună. N-o realizat faze „mari“, dar con
traatacurile făcute au arătat că echipa 
știe ce vrea și că în rîndurile ei sînt 
cîteva elemente de perspectivă. Și totuși 
a învins Metrom. Dar victoria, ca să 
știe toată lumea, le-a fost servită „pe 
tavă“ brașovenilor de arbitrajul sub 
orice critică al brigăzii bucureștene GH. 
LUNGAN (la centru), GH. MOTORGA și
I. PATRULESCU.

Portul a înscris în min. 15 prin Manea, 
la un contraatac și a condus cu 1—0 
pînă în min. 67 cînd, la o învălmășeală, 
brașoveanul Sima a șutat spre poarta 
constănțenilor. Moroianu aflat în poartă 
(se ținea cu mîna de bară !) a respins 
balonul dar arbitrul Lungan a fluierat... 
GOL. După părerea noastră, mingea nu 
depășise linia porții și nici tușierul Pă- 
trulescu nu a semnalizat gol. Apoi, în 
min. 78, la un duel corect, corp la corp, 
Lazarovici cade, se vaită de parcă cineva
i-ar  fi rupt piciorul și arbitrul îl răs
plătește pentru acest teatru cu un 11 m 
pe care-1 transformă Mileșan. Apoi, 
Portul joacă în 10 oameni fiindcă Buzea 
protestînd la decizia arbitrului a fost 
eliminat.

Și încă o ...realizare a arbitrilor. în 
loc să sosească de seara la Brașov, 
fiindcă meciul era programat dimineața 
la 10,30, arbitrii au venit cu acceleratul 
care trebuia să sosească la Brașov la 
10 și 9 minute ! Acceleratul a întîrziat
— variantă la care arbitrii nu s-au gîndit
— și astfel cavalerii fluierului au dat 
semnalul de începere a meciului la ora
II, după ce echipele făcuseră o încălzire 
de ...45 de minute, pe ger.

METROM : Pozna — Nemeș, Bălăianu, 
Ociiia, Naghi — Lazarovici. Petrescu — 
Berecmeri (Sima), Ardeleanu. Mileșan, 
Frîncu.

PORTUL : Pițuru — Danciu, Melenco, 
Bibere, Buzea — Vlad, Trucmel — Pas cu 
(Dan), Manea, Sîntimbreanu, Moroianu.

CONSTANTIN ALEXE

MARINA MANGALIA — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI (4—1). Victorie me
ritată a localnicilor, care — de altfel — 
au înscris toate golurile ! După autogolul 
lui Dinu (min. 15), egalarea survine în 
min. 33, prin Cațaros. După pauză, gaz
dele mai înscriu de trei ori : Contardo 
(min. 48), Dinu (min. 57) și Nicolae Pe
tre (min. 85). (EMIL DUMITRESCU, co
resp.).

ELECTRICA FIENI — S. N. OLTENIȚA 
(3—0). Joc frumos, cîștigat de formația 
care a dominat mai mult. După o re
priză egală, localnicii au marcat punc
tele victoriei prin Podină (min. 64) și 
lancu (min. 52 și 64). (D. DIACONESCU. 
coresp.).

ELECTRICA CONSTANȚA — TRAC
TORUL BRAȘOV (2—0). Constănțenii au 
luptat mai mult. Terenul desfundat n-a 
permis însă practicarea unui fotbal de 
calitate. Punctele au fost realizate de 
Cîtu (min. 40) și Rădulescu (min. 55). 
(M. SEULEANU, coresp.).

I.M.U. MEDGIDIA — TEXTILA SF. 
GHEORGHE (1—1). Oaspeții au deschis 
scorul în min. 26 prin Naghi, în urma 
unei greșeli de apărare. în continuare 
inițiativa a aparținut metalurgiștilor care 
au reușit să egaleze în min. 54, prin 
Drăghici. (R. AVRAM, coresp.).

CHIMIA FAGARAȘ — DUNAREA 
GIURGIU (2—1). Joc viu disputat, cu 
toate că terenul a fost înghețat și alu
necos. Golurile au fost înscrise de Du
mitrescu (min. 35 și 63), respectiv, Cos- 
ma (min. 40). (LAZAR VALENTIN, co
resp.).

CLASAMENT

1. Metrom Brașov 13 7 5 1 21— 7 19
2. Tehnometal Buc. 13 6 4 3 24—17 16
3. Tractorul Brașov 13 5 5 3 22—15 15
4. Portul C-ța 13 5 5 3 20—17 15
5. Textila Sf. Gh. 13 5 5 3 12—10 15
6. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 24—26 15
7. Electrica Fieni 13 5 4 4 17—15 14
8. Dunărea Giurgiu 13 5 4 4 13—12 14
9. I.M.U. Medgidia 13 4 4 5 21—20 12

10. Marina Mangalia 13 4 4 5 20—19 12
11. Electrica C-ța 13 4 4 5 16—18 12
12. FI. roșie Buc. 13 3 3 7 14—24 9
13. S. N. Oltenița 13 1 7 5 6—19 9
14. Rulmentul Brașov 13 2 1 10 16—27 5

SERIA VEST

C.F.R. TIMIȘOARA — METALUL 
HUNEDOARA (2—0). Derbiul seriei 
Vest a fost la înălțimea așteptărilor. 
Un meci disputat într-un ritm sufo
cant, cu faze de fotbal bun, cu situa
ții neprevăzute la o poartă și alta, 
care au ținut în șah nu numai cele 
două formații, ci și pe cei aproape 
5 060 de spectatori. Au învins, în cele 
din urmă, ceferiștii, cu un simț al por
ții superior adversarilor lor. Pe rînd 
Covaci, Fodor, Panici și Lungu (în 
prima repriză) au pus în dificultate 
apărarea metalurgistă și, în ultimă 
instanță, pe portarul Mălai, duminică 
în formă excepțională. Și de cealaltă 
parte au existat jucători foarte activi
— Dobîndă, Steiner, Hristos — dar 
caracterul mult prea individualist al 
acțiunilor a făcut ca acestea să nu 
poată fi fructificate. O remarcă pen
tru ambele echipe : tehnica individuală 
avansată a majorității jucătorilor, pes
te nivelul echipelor din C. Faptul este 
demn de relevat și antrenorii Gîrleanu 
(C.F.R.) și Pîrvu (Metalul) merită toa
te felicitările.

Primul gol a fost înscris în min. 13 : 
la o acțiune a înaintării echipei lo
cale, Fodor a condus balonul pînă la 
marginea careului de 16 m, l-a „des
chis" pe Covaci, liber, și acesta înscrie 
imparabii. Formația locală presează. 
Fodor (min. 23, 26, 36), Panici (min. 
41) și Lungu (min. 43) sînt pe cale 
să mărească avantajul creat. Dobîndă 
ratează și el o mare ocazie de gol 
(min. 44). Scorul se modifică în min. 
65 : Covaci este faultat chiar pe linia 
de 16 m de Olartj. Penaltiul este trans
format de același Covaci. Pînă la fluie
rul final sînt de semnalat alte situații 
favorabile de marcare, la C.F.R. — 
Fodor (77) și Covaci (90), la Metalul
— Steiner (66) și Vlad (82), dar scorul 
nu se mai modifică. Arbitrului Vasile 
Dumitrescu (Buc.) — ajutat la tușă de 
I. Digu (Craiova) și S. Drăgulici (Tr. 
Severin) — care a condus excelent, i 
s-au aliniat formațiile :

GF.R. : Tătar — Talpai, Calinin, 
Muschici, Soboleanu — Samson, Sece- 
leanu — Lungu, Covaci, Fodor, Panici.

METALUL : Mălai — Ceaușu, Ola- 
ru, Secheli, Grozescu — Hristos, Tă- 
taru — Păunescu. Steiner, Dobîndă, 
Vlad.

T. STAMA

PROGRESUL STREHAIA—MINE
RUL ANINA (1—9). Ambele echipe 
au depus mari eforturi pentru a obți
ne victoria, ratînd însă destule ocazii 
de gol. Singurul punct a fost înscris 
de Iorga în min. 55. (Gh. Dobreanu
— corespondent).

METALUL TR. SEVERIN — VIC
TORIA CĂLAN (4—1). In ciuda te
renului alunecos, cele două formații au 
realizat un joc frumos, cu faze spec
taculoase în care metalurgiștii au ob
ținut victoria pe merit. Au marcat : 
Budănescu (min. 9), Vidan (min. 30), 
Jimboreanu (min. 59), Bălă (min. 82) 
pentru Metalul, Popescu (min. 26) pen
tru Victoria. (Gh. Manafu — coresp.).

VICTORIA TG. JIU — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 3—9 (neprezen- 
tare). Oaspeții au sosit la meci cu o 
întîrziere de 80 de minute. (M. Băloi
— corespondent).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.F.R. CARANSEBEȘ (1—0). Craio- 
venii au cîștigat pe merit acest joc 
desfășurat pe un teren complet des
fundat și în care au dominat 80 de 
minute. Ei au ratat numeroase ocazii 
și au expediat balonul de trei ori în 
bară. Unicul gol a fost înscris de 
Resciuc (min. 20) care a reluat din 
voie mingea venită dintr-o lovitură de 
colț. In min. 86 Petrescu (Electropu- 
tere) scapă singur în careul feroviari

In întreaga țară continuă să se vîndă 
biletele pentru concursul Sportexpres 
nr. 13. Procurați-vă din timp biletele 
care se găsesc de vînzare prin : agen
țiile Loto-Pronosport, cooperativele de 
consum, O.C.L.-uri, vînzătorii volanți 
etc.

Pentru a avea mai multe șanse de 
cîștig, cumpărați-vă bilete din ambele 
serii. Lista de premii cuprinde 22.958

lor, este faultat și arbitrul acordă pe- 
naltL Execută Stere dar portarul 
Udrea (C.F.R.) apără. De notat atitu
dinea nesportivă a oaspeților care l-au 
bruscat și i-au adus injurii conducăto
rului jocului în momentul acordării pe- 
naltiului. Ca urmare, jucătorul Matees- 
cu (C.F.R.) a fost eliminat în min. 86. 
Arbitrul M. Teodorescu-București a 
condus corect. (V. Popovici — coresp.).

MINERUL DEVA — ELECTRO
MOTOR TIMIȘOARA (5—2). Echipa 
locală a încheiat turul campionatului 
cu o victorie frumoasă. Jocul a fost 
dinamic, cu multe faze frumoase și 
multe goluri în prima repriză. Au în
scris : Csergo (min. 2, 22, 24, 49) și 
Bela (min. 15) pentru gazde, Soiiiță 
(min. 8) și Petrică (autogol în min. 5) 
pentru oaspeți. De remarcat că local
nicii au beneficiat de un 11 m în 
min. 89, ratat de portarul Brescr. (Ion 
Simion — coresp.).

MINERUL CÎMPULUNG — PRO
GRESUL CORABIA (0—0). In ciuda 
scorului alb jocul a fost disputat, 
cu multe faze spectaculoase. Rezultatul 
dezavantajează însă echipa gazdă care 
a atacat timp de 80 de minute. (V. Po
pescu — coresp.).

SERIA NORD

CLASAMENT
1. C.F.R. Tim. 13 9 2 2 42—13 20
2. Victoria Tg. Jiu 13 6 4 3 22—12 16
3. Metalul Hunedoara 13 7 1 5 27—11 15
4. Minerul Deva 13 7 1 5 22—19 15
5. Electroputere Cva. 13 6 £ 5 26—17 14
6. Prog. Strehaia 13 6 2 5 15—29 14
7. C.F.R. Caransebeș 13 5 3 5 16—16
8. Muscelul C-lung 13 5 3 5 14—20 13
9. Prog. Corabia 13 4 4 5 8—13 12

10. Electromotor Tim. 13 4 3 6 23—24 11
11. Victoria Călan 13 5 1 7 13—19 11
12. Metalul Tr. Severin 13 4 2 7 16—28 10
13. Minerul Anina 13 3 3 7 8—14 9
14. Minerul C-lung 13 2 5 6 8—25 9

STEAUA ROȘIE SALONTA — SATMA- 
REANA (1—0). Formația locală a avut 
de înfruntat în această ultimă etapă a 
turului un adversar puternic care a 
aruncat în luptă toate resursele sale. 
Atît Steaua roșie cît și Sătmăreana au 
oferit spectatorilor un joc frumos, plin 
de faze dinamice. Deși golul s-a marcat 
cu ajutorul unui fundaș din echipa 
oaspe, localnicii au meritat pe deplin 
victoria, ei fiind aceia care au dominat 
majoritatea timpului. Cu mai mult calm, 
înaintașii din Salonta puteau să-și asi
gure o victorie concludentă, dar au ra
tat o serie de ocazii și în plus șuturile 
lor au nimerit de trei ori bara în min. 
2,20 și 35. Unicul gol s-a marcat în min. 
82. Ungvari I a executat o lovitură li
beră, de la aproximativ 20 de metri, și 
fundașul Onache a deviat mingea spre 
propria poartă.

Iată echipa din Salonta (antrenor Iullu 
Darok), lider de toamnă în serie : 
Pain — • Ungvari I, Bodo, Szabo, Balogh 
(Nagy II din min. 55) — Nagy I, Helmer 
— Ungvari II, Baghi, Bențic, Satn* * ri. 
(GH. COTRAU-coresp.).

de cîștiguri în obiecte și bani în va
loare de 3 000 000 lei, printre care 20 
de AUTOTURISME (diferite mărci), 
60 de excursii în Cehoslovacia și Un
garia, motociclete, motorete, televizoa
re, frigidere, ceasuri de mînă etc.

★
Se reamintește participanților că 

tragerea excepțională LOTO de 
astăzi, 7 decembrie, va avea loc în 
sala clubului „Adesgo", din calea 
Șerban Vodă nr. 209, Ia ora 19.

UN NOU PREMIU DE 120 000 LEI 
LA PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
Nr. 48 din 1 decembrie a. c. sînt ur
mătoarele :

GLORIA BISTRIȚA — OLIMPIA ORA

Fază din meciul C.S.M.S. Iași — Rapid: atac la poarta lui Andrei 1 
De data aceasta, portarul bucureștean îndepărtează pericolul.

Foto : A. Neagu

PRONOSPORT

DEA (1—1). Joc viu disputat, de nivel 
tehnic satisfăcător în care ambele for
mații au fost de forțe egale. Au mar
cat : Copil (min. 30) pentru Gloria și 
Țanțoș (min. 75) pentru Olimpia. (I. 
TOMA-coresp.).

CHIMICA TÎRNAVENI — A. S. AIUD 
(2—0). învingătorii au practicat un fot
bal bun, cu combinații spectaculoase în 
atac. Scorul putea lua proporții dacă 
atacanții nu se pripeau în finalizări. Pe 
de altă parte, portarul din Aiud, Ni- 
cula, a fost în formă excelentă, apărind 
goluri gata făcute. Gazdele au avut pe 
parcursul celor 90 de minute nu mai 
puțin de cinci bare. Realizatorii goluri
lor : Ionaș (min. 62) și Danciu (80). 
(I. HASAȘlU-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA — MINERUL 
BIHOR (2—1). Joc de factură tehnică mo
destă. Scorul a fost deschis de oaspeți 
care au înscris în min. 14 prin Petrișor. 
După gol sighișorenii joacă ceva mai 
bine, dar nu reușesc să egaleze decît în 
min. 42, cînd Dumitrescu profită de o 
greșeală a apărării adverse. în min. 49, 
Iosif înscrie pentru Faianța golul victo
riei. A condus bine G. Vereș — Ciul. 
(I. TURJAN-coresp.).

MINERUL BAIA SPRIE — UNIREA 
DEJ (3—2). Terenul desfundat a îngreu
iat mult desfășurarea partidei. Ambele 
formații s-au angajat într-o luptă acerbă 
pentru obținerea victoriei. Au învins 
fotbaliștii din Baia Sprie care au avut 
un atac mal incisiv. De semnalat că 
localnicii au ratat o lovitură de la 11 m 
la scorul de 1—1, iar oaspeții au marcat 
un gol în propria lor poartă (min. 32 — 
Boldiș). Restul golurilor le-au înscris 
Neagu (min. 17) și Pîrvu (88) pentru 
Unirea, iar pentru gazde Trif (22) și 
Anton (71). (AL. DOMUȚA-coresp.).

SODA OCNA MUREȘ — FORESTIERA 
SIGHETUL MARMAȚIEI (2—0). Partida 
cu codașa clasamentului a prilejuit un 
joc frumos. Maramureșenii au jucat bine 
toată repriza I, dar după ce au primit 
primul gol s-au retras în apărare și- 
au mai primit, un gol. Ambele puncte au 
fost înscrise de Viorel Bodar.

PROGRESUL REGHIN — METALUL 
COPȘA MICA (2—1). Derbiul seriei a pri
lejuit un joc viu disputat care a plăcut 
numeroșilor spectatori. Rezultatul oglin
dește fidel raportul de forțe existent pe 
teren. Progresul a fost mai insistent în 
atac. Metalurgiștii au jucat mal bine la 
începutul partidei, cînd au atacat cu 
mult curaj. în repriza secundă, ei au pus 
mai mult accentul pe apărare, dorind să 
mențină rezultatul de 1—1, fixat la 
pauză. După aspectul jocului din repriza 
a Il-a, scorul putea să devină mai mare, 
dar portarul Popa a avut multe inter
venții bune. Golurile gazdelor le-a în
scris Naghi — min. 3 și 66, iar pentru 
oaspeți a marcat Săndulescu — min. 21. 
Arbitrul S. Nicolau (Bacău) a condus 
slab. (L. MAIOR-coresp.).

CLASAMENT
1. Steaua r. Salonta 13 7 3 3 20—18 17
2. Progresul Reghin 13 8 0 5 21—19 16
3. Met. Copșa Mică 13 7 1 5 23—15 15
4. Minerul Bihor 13 6 2 5 26—21 14
5. Min. B. Sprie 13 5 4 4 21—21 14
6. Faianța Sighișoara 13 6 2 5 17—18 14
7. Soda Ocna Mureș 13 5 3 5 21—16 13
8. A.S. Aiud 13 3 7 3 17—16 13
9. Chimica Tîrnăveni 13 4 5 4 10—10 13

10. Unirea Dej 13 6 1 6 19—21 13
11. Sătmăreana 13 4 4 5 19—18 12
12. Gloria Bistrița 13 4 3 6 16—18 11
13. Olimpia Oradea 13 2 5 6 15—22 9
14. Forestiera Sighetul 

Marmației 13 4 0 9 17—29 8

Categoria 1: 1 variantă a 120.000 
lei.

Categoria a Il-a: 3 variante a 
27.678 lei.

Categoria a III-a: 50 variante a
1788 lei.

Categoria a IV-a: 256 variante a 
449 lei.

Categoria ă V-a: 1162 variante a 
98 lei.

Categoria a Vl-a: 5159 variante a 
30 lei.

Premiul de 120.000 lei a fost obți
nut de participantul Neicuș Gheorghe 
din Găești regiunea Argeș.

Report la categoria 1: 100.499 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



Selecționatele de popice ale orașelor București 
si Belgrad și-au împărțit victoriile SPORTUL PE GLOB

Selecționatele pe popice ale orașe
lor București și Belgrad și-au împărțit 
victoriile in dubla întîlnire desfășurată 
ieri pe arenele M.M.C.M. (f) și Con
structorul (tn). Iată rezultatele : Bucu
rești — Belgrad (f) 2375—2310 p. d. 
București — Belgrad (m) 5268—5281 
p. d.

După cum se poate vedea, selecțio
nata feminină a Capitalei a obținut 
o victorie clară, iar băieții noștri au 
pierdut la limită. Dar să ne oprim 
mai intîi la meciul feminin.

înlocuirea a trei din cele șase jucă
toare care au cedat cu o zi înainte 
în fața reprezentativei Iugoslaviei a 
fost inspirată. Și cu toate că au fost 
conduse după prima pereche, jucătoa
rele noastre, apelînd la toate resursele 
au întrecut o formație care avea pri
ma șansă, deoarece selecționata Bel
gradului a fost de fapt naționala 
Iugoslaviei, deținătoarea titlului de 
campioană mondială. Pentru a avea 
o imagine a desfășurării întrecerilor 
iată formațiile în ordinea intrării ju
cătoarelor pe pistă și rezultatele 
indivduale : Ținea Balaban 404 p.d. 
— Irena Kalocaj 413 p.d., E-
lena Lupescu 392 p.d. — Barbara 
Bulic 344 p.d., Cornelia Moldoveanu 
396 p.d. — Francka Zumer 401 p.d., 
Elena Trandafir 396 p.d. — Francka 
Hafner 406 p.d.. Margareta Szemany 
412 p.d. — Anka Jansa 387 p.d., Ilea

Handbaliștii Științei București în R. F. G.
încă un succes în
KIEL 6. — Duminică s-a desfășurat 

tn localitate un turneu-fulger de 
handbal masculin, Ia care au partici
pat echipele Știința București, RR 
Zubzy (Cehoslovacia) și THV Kiel. 
Turneul s-a încheiat cu victoria for
mației românești, care a cîștigat am
bele partide susținute.

în prima întîlnire, Știința Bucu
rești a primit replica echipei ceho
slovace, de care a dispus cu 15—7 
(11—4), după un joc în care a fost 
net superioară. Cele mai multe go
luri le-au înscris Gruia și Paraschiv 
(cite 4). în cotinuare, THV Kiel a 
învins pe RR Zubzy cu 11—7 (5—3), 
astfel că finala turneului s-a disputat 
între Știința și THV Kiel. La acest 
meci au asistat 2 000 de spectatori, 
care au avut prilejul să urmărească 
un joc bun, terminat cu victoria 
echipei românești la scorul de 7—6

Campionate de fotbal in Europa
SPANIA (etapa a 12-a). Atletico Ma

drid—Valencia 2—2, Atletico Bilbao— 
Real Madrid 2—0 ! Espanol—Pontevedra
2— 0, Elche—Sabadel 2—0, Malaga— 
F. G. Barcelona 1—0 ! Saragossa—Be- 
tis 4—1, Sevilla—Majorca 3—1. în 
clasament conduce Atletico Madrid cu 18 
p. urmată de Pontevedra cu 17 p și Real 
Madrid cu 16 p. In ultimele două etape 
Atletico Madrid a pierdut 3 puncte.

FRANȚA (etapa a 18-a). St. Etienne— 
Red Star 5—1, Strasbourg—Bordeaux
3— 0, Sochaux—Lille 1—0, Nantes— 
Monaco 3—1, Angers—Cannes 5—2, 
Toulouse-—Lens 4—1, Rennes—Nice 
3—0, Sedan—Valenciennes 4—0, Lyon— 
Stade Franțais 2—0. In clasament con
tinuă să conducă cu autoritate Nantes 
(29 p), urmat de Valenciennes 24 p, 
Bordeaux și Monaco cu cîte 22 p.

ANGLIA (etapa a 20-a). Arsenal— 
Aston Villa 3—3, Burnley—Tottenham
1— 1, Liverpool—Chelsea 1—0, Everton- 
Sunderland 2—0, Manchester United— 
West Hani United 0—0, Northampton— 
Blackpool 2—1, Nottingham—Leicester
2— 0, Sheffield Wednesday—Blackburn 
Rowers 2—0, Stoke City—Fulham 2—2, 
West Bromwich Albion—Sheffield Uni
ted 1—1. Pe primul loc se află Liver
pool cu 29 p din 20 de partide, urmată 
de Burnley cu 26 p din 19 jocuri.

AUSTRIA (ultima etapă a turului). 
Admira—Austria 3—1, Schwechat—Sim
mering 3—1, Rapid Viena—Wiener 
Sportklub 1—1, Vienna—Wiener Neu
stadt 4—1, Austria Klagenfurt—Kap
fenberg I—I, L.A.S.K.—Austria Salz
burg 5—1, Grazer A. C.— Wacker Inns
bruck 4—1. Clasamentul turului : Admira 
21 p, Austria 20 p, Rapid 19 p, Wie
ner Sportklub 17 p etc. Campionatul 
se reia în martie.

BELGIA (etapa a 11-a). St. Trond— 
Racing Bruxeles 2—0, Anderlecht—An
vers 5—0, Beețrschoot—Malignes 1—0. 
Daring—F. C. Liege 2—0, Standard 
Liege—Lierse 4—0, La Gantoise—F. C. 

na Gyarfaș, 375 p.d. — Gorinka Erski 
359 p.d.

Deși băieții au pierdut, datorită în 
special slabei comportări a tînărului 
jucător Dumitru C. Dumitru, ei au 
meritul de a fi ținut „în șah“ pe cam
pionii europeni pînă la ultimele bile 
ale meciului. Au corespuns așteptă
rilor V. Mîntoiu (896 p.d.) și P. Purje 
(864 p.d.), iar I. Micoroiu și C. Vînă- 
toru și-au confirmat din nou valoa
rea, doborînd din 200 bile mixte 957 
și respectiv 931 popice. De la oaspeți 
s-au remarcat fostul vicecampion 
mondial D. Smoljanovic marcat cu 
911 p.d. și actualul campion european 
M. Sterzaj care a realizat 939 p.d.

TR. IOANIȚESCU

„Cupa Bosforului" o lost cîștigată 

(lc baschctbaliștii cehoslovaci
ISTANBUL, 6 (Agerpres). Turneul 

internațional de baschet masculin do
tat cu „Cupa Bosforului" s-a încheiat 
cu victoria primei reprezentative a Ce
hoslovaciei care a învins, în finală, 
echipa Turciei cu 83—62 (37-23). In 
partida pentru locurile 3—4, Iugosla
via a dispus de Austria cu 81—53 
(45-23), iar în cea pentru locurile 5—6, 
echipa de tineret a țării noastre a fost 
întrecută de Bulgaria cu 76—72 (34-36).

turneul de la Kiel
(4—4). în ciuda acestui rezultat strîns, 
victoria handbaliștilor Științei a fost 
sigură. Punctele au fost marcate de 
Nica 3, Gațu 2, Gruia și Goran, res
pectiv Wagner 3, Struck, Ritka și 
Prehn. (Agerpres).

★

Pînă în prezent, Știința a participat 
la cinci turnee dintre care a cîștigat 
patru (la Essen, Lintfort, Leverkusen 
și Kieî). în total, handbaliștii noștri 
au susținut 15 meciuri, ieșind învin
gători în 13 din ele; un joc (de 
durată normală) l-au terminat la ega
litate (20—20 cu Solingen 98), iar 
unul l-au pierdut (cu Griinweiss 
Dankersen la Homberg). Au înscris 
150 goluri și au primit 97. Știința 
urmează să se înapoieze în tară în 
ziua de 8 decembrie.

Brugge 1—1. In clasament conduce St. 
Trond cu 21 p, urmată de Anderlecht 
cu 19 p și Beerschoot cu 17 p.

IUGOSLAVIA (etapa de duminică). 
F. G. Zagreb—Sarajevo 1—2, Radnio- 
ki—Olimpia Ljubljana 1—0, Treșnev- 
ka—Dinamo Zagreb 1—2, Rjeka—Var- 
dar 1—1, Partizan—Steaua roșie 1—2, 
Vojvodina—O.F.K. Beograd 0—0, Ve- 
lej Mostar—Radnicki Niș 2—0, Zelcj- 
niciar—Hajduk Split 1—0. In clasa
ment conduce Vojvodina cu 20 p.

MECIURI AMICALE

• La Tokio a început un turneu in
ternațional cu participarea echipelor Tor
pedo Moscova, A. I. K. Stockholm și 
selecționata Japoniei. In primul meci, 
echipa Torpedo Moscova, campioană u- 
nională, a învins cu 3—0 (2—0) pe 
A.I.K. Stockholm.

• Alte rezultate înregistrate de echi
pele sovietice aflate în turnee peste ho
tare 4 Lokomotiv Moscova—Sei. Benghazi 
(Libia) 3—1; T.S.K.A.—Sel. Armatei 
Siriene (meci jucat la Damasc) 2—1 ; 
Zenith Leningrad—Sel. Ibadan 6—3. Se
lecționata R.S.F.S. Ruse a întrecut cu 
scorul de 3—1 echipa Indiei, iar Lo
komotiv Moscova a dispus cu 3—0 de 
o selecționată libiană. La Teheran, for
mația S. K. Rostov pe Don a terminat 
Ia egalitate (1—1) cu reprezentativa ora-

Mexicul în drum spre Olimpiadă (I)
Mexicul este prima țară din America 

Latină care a primit cinstea de a or
ganiza Jocurile Olimpice. Prilej de sa
tisfacție și mîndrie pentru poporul 
mexican.

Mai sînt aproape trei ani pînă la 
J.O. din 1968, dar complexul angrenaj 
organizatoric însărcinat cu pregătirea 
in cele mai mici amănunte a marelui 
eveniment este de mult pus în func
țiune. Un pas însemnat pentru buna 
desfășurare și impulsionare a pregăti
rilor l-a constituit formarea Comitetu
lui de Organizare a celei de a XlX-a 
ediții a Jocurilor Olimpice, condus de 
Adolfo Mateos Lopez, fost președinte 
al Mexicului între anii 1958—1964. 
Această alegere constituie o dovadă 

grăitoare a importanței care se acordă 
Olimpiadei. Cu remarcabila sa energie, 
cu dragostea sa pentru tineret și pen
tru sport, cu marele său prestigiu, fos
tul președinte Lopez era într-adevăr 

cel mai indicat să se afle în fruntea 
Comitetului care ține firele întregului 
aparat de organizare a viitoarelor 

Jocuri Olimpice.
De problemele pregătirii tehnice a 

sportivilor mexicani în vederea J. O. 
se ocupă Comitetul Olimpic Mexican, 
al cărui președinte este generalul J. 
Clark Flores, Activitatea în această 
direcție a început prin formarea selec
ționatelor naționale la diferitele ramuri 
și începerea antrenamentelor sistema
tice sub conducerea unor antrenori me
xicani sau, acolo unde experiența a- 
cestora este insuficientă, a unor an
trenori străini. Numărul mare de an
trenori străini pe care Comitetul Olim
pic Mexican i-a solicitat pentru pregă
tirea sportivilor mexicani este și el o 
dovadă a preocupării pentru o compor
tare cit mai bună la Olimpiadă. La 
gimnastică lucrează patru antrenori 
străini, bulgarii Vasil Ludscanov, To
dor Bocevarov și Svetlana Bocevarova 
și americanul Armando Vega. La atle
tism, pregătirea este condusă de an
trenorul american Edgar Laipeniecks, 

la lupte de antrenorul turc Hilmi Bre
men, iar la ciclism (de pistă și șosea) 
de italienii Luigi Casola și Mario De- 
benedetti. De curînd și-a început ac
tivitatea la Centrul olimpic mexican, 
pentru a îndruma pregătirea scrime- 
rilor, antrenorul francez Raymond Tous
saint. La box antrenamentele se desfă
șoară sub îndrumarea argentinienilor 

Alcala Martinez și Arnoldo Perez, iar 
la baschet lucrează Lester Laiie, fost 
component al echipei olimpice a S.U.A. 
la Roma. La polo, iugoslavul Alfred 

șului. Echipa Dinamo Moscova a jucat 
la Londra cu formația Arsenal. Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul de 3—0 
(2-0).

Valem a început de acum două luni 
antrenamentele cu selecționata mexi
cană la bazinul Zacatecco al Institutu
lui Politehnic Național. Mai sînt aștep
tați și antrenorii maghiari Gerlacht 
(sărituri) și vechea cunoștința a spor
tivilor noștri, Bela Rajki (înot și polo). 
In sfîrșit, la volei ambele echipe, fe
minină și masculină, sînt în prezent 
antrenate de autorul acestor rînduri, 
dar de la începutul anului viitor de 
pregătirea echipei feminine se va o- 
cupa polonezul Ladislav Poburca.

Pînă la obiectivul final al intenselor 
pregătiri care au și început, sportivii 
mexicani au alte două obiective inter
mediare : in 1966 Jocurile Americii 
Centrale și ale Mării Caraibilor, iar în 
1967 Jocurile Pan-americane care vor 
avea loc în Canada, la Winnipeg.

Asupra locului de desfășurare a cam
pionatelor Americii Centrale și ale Mă-

Scrisoare 
de la dr. Gabriel Cherebețiu

ni Caraibilor a planat pînă de curînd in
certitudinea. Se stabilise ca întrecerile 
să aibă loc la San Juan (Porto Rico) 
dar autoritățile portoricane au anunțat 
că nu vor acorda viză de intrare în in
sulă sportivilor cubanezi. Comitetul Olim
pic Internațional a adresat guvernului 
portorican o notă în care anunța că nu 
va recunoaște oficial aceste campionate 
în cazul în care nu vor fi asigurate po
sibilități de participare și sportivilor cu
banezi. De asemenea, Mexicul a refuzat 
să ia parte lu întreceri atît timp cit vor 
fi făcute discriminări. Aceste acțiuni au 
dat roade: la începutul lunii noiembrie 
guvernul portorican a anunțat în mod 
oficial că va acorda viză de intrare și 
sportivilor din Cuba în vederea partici
pării la Campionatele Americii Centrale 
și ale Mării Caraibilor ce vor avea loc 
între 11 și 25 iunie 1966 la San Juan.

Alături de obiectivele mari, trebuie 
amintite numeroasele întîlniri bilaterale, 
turnee, participări la diferite campionate 
mondiale sau regionale. în noiembrie au 
susținut o serie de întîlniri în Mexic 
gimnaștii și luptătorii bulgari. Baschet- 
baliștii mexicani au susținut două me
ciuri, încheiate cu tot atîtea victorii, cu 
echipa Canadei (finalistă la Tokio) și 
alte două, pierdute la diferență de 6 
puncte, cu echipa Braziliei, campioană 
mondială și a IlI-a clasată la Tokio. 
Victorioasă fără a cunoaște înfrîngerea 
în campionatele Americii Centrale, des

Din toate sporturile
PATINAJ

• După doi ani de întrerupere a acti
vității sportive, Lidia Skoblikova, eroina 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la Inns
bruck, a revenit pe patinoar. Recent, 
multipla campioană de patinaj viteză a 
luat startul în orașul său natal, Celia- 
binsk, în cursa de 3 000 de metri, pe care 
« cîstigat-o cu timpul de 5:31,2.
• In orașul Angarsk ^Siberia) s-a des

fășurat un concurs de patinaj viteză. 
Proba de 1 500 m femei a revenit Tatia- 
nei Olenina (Moscova), cu timpul de 
2:33,4. Probele de 3 000 m și 5 000 m au 
fost cîștigate de Vladimir Geiderich cu 
performanțele de 4:42,0 și, respectiv, 
7:55.0.

HOCHEI PE GHEATA

• Etapa a 19-a a campionatului de ho
chei pe gheață a R.S. Cehoslovace s-a în
cheiat cu următoarele rezultate : SONP 
Kladno — Tesla Pardubice 3—2 ; Spar
tak Plsen — Z.K L Brno 0—0 ; H.Z. Lit
vinov — Dukla Jihlava 1—5 ; Slovan 
Bratislava — T.E. Gottwaldov 6—0. In 
clasament conduce Dukla Jihlava cu 32 
de puncte, urmată de Z.K.L. Brno cu 29 
de puncte și Slovan Bratislava cu 29 de 
puncte.

SCRIMA

• La Palatul sporturilor din Viena 
s-au desfășurat campionatele internațio
nale de scrimă ale Austriei, la care au 
participat sportivi din 11 țări. Proba de 
floretă a fost cîștigată (după baraj) de 
polonezul R. Parulski (fost campion 
mondial) cu 4 victorii. In meciul de 
baraj, el a dispus de S. Perjamosy (Un
garia) cu 3—2 Locul trei a revenit ceho
slovacului T Olexa, cu 3 victorii.

Proba de sabie a fost cîștigată de cam
pionul mondial, polonezul Jerzy Paw
lowski, care a totalizat 5 victorii. El a 
fost urmat, în clasament, de Kalmar — 
4 victorii și Meszena (ambii Ungaria) — 
3 victorii.

TENIS

• Proba de simplu masculin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis de 

fășurate la Ciudad de Mexico în oc
tombrie, echipa de baschet a Mexicului 
va efectua în luna ianuarie un lung tur
neu în S.U.A. și Europa. In programul 
de pregătire a înotătorilor figurează 
frecvente întîlniri cu sportivii americani. 
Printre performerii și, evident, speran
țele olimpice mexicane la înot, i-aș aminti 
pe Guillermo Echeveria (4:18,0 la 400 
m și 2:05,0 la 200 m liber), Gustavo 
Rodriguez (13 ani — 1:01,0 la 100 m 
liber), Olga Belrnar (5:18,0 pe 400 m 
și 1:11,6 pe 100 m liber), Vivian Ortiz 
(2:28,0 pe 200 m și 5:16,0 pe 400 m 
liber) și Gabriel Altamirane (1:14,0 pe 
100 m bras).

Dacă pentru oaspeții Mexicului parti
ciparea la întrecerile Săptămînii sportive 
internaționale din luna octombrie a con
stituit în primul rînd prilejul unui prim 
contact cu condițiile specifice viitoarei 
Olimpiade, preocuparea pentru perfor
manța în sine trecînd pe plan secundar, 
pentru gazde prima competiție preolimi- 
pică a însemnat o utilă verificare a pre
gătirii și posibilităților. Cele mai bune 
rezultate le-a obținut înotătorul Guillermo 
Echeveria care a cîștigat toate probele la 
care a luat parte (200 m, 400 m, 1500 
m liber), întreeîndu-i pe americani și ja
ponezi. O comportare meritorie a avut 
și scrimera Pilar Roldah. clasată a doua, 
după campioana mondială de senioare, 
sovietica Gorohova și înaintea sportivei 
noastre Ecaterina îencic. Deși a realizat 
timpuri modeste atît la 5.000 m cit și 
la 10.000 m, Valentin Robles a avut to
tuși satisfacția de a-i întrece pe campio
nul olimpic americanul Billy Mills și pe 
multiplul campion mondial australianul, 
Ron Clark. De altfel, clasa atleților nu 
este prea ridicată. Cei mai buni perfor
meri sînt Migule Gonzales, cu 10,5 sec. 
la 100 m și 21,6 sec. la 200 m, Didier 
Mejia cu 47,7 sec. la 400 m iar la fe
mei Esperanza Giron cu 12,2 sec. la 100 
m. Firește, sportivii mexicani doresc 
să-și îmbunătățească rezultatele în răs
timpul rămas pînă la Olimpiadă, lucru 
realizabil, ținînd seama de preocuparea 
in acest sens a Comitetului Olimpic 
xican. în afară de competițiile interna*  
ționale de care am amintit, un criteriu 
principal de verificare și selecție în ve
derea Jocurilor Olimpice îl vor constitui 
campionatele naționale ce se vor orga
niza în fiecare an, în luna octombrie, 
concomitent la toate sporturile din pro
gramul J.O. Reunind la Ciudad de Mexi
co peste 10 000 de sportivi și oficiali, 
aceste campionate vor servi, totodată, 
și pentru punerea la punct a organiză
rii Olimpiadei, pentru verificarea baze
lor sportive. Dar despre pregătirile de 
organizare, voi reveni într-o scrisoare 
viitoare.

La Neaoole, se dispută azi un meci 
important în preliminariile campio
natului mondial de fotbal : Italia — 
Scoția: Echipa învingătoare se va 
califica în turneul final, iar în caz de 
meci nul, se va juca un treilea meci. 
In fotografie, celebrul înaintaș sco
țian Denis Law (cel mai bun fotba
list al anului 1964} într-o săritură 
acrobatică Remarcați detenta /

Foto : World Sports

Mexic, noiembrie 1965

cîmp de la Melbourne s-a încheiat cu o 
mare surpriză : Clark Graebner (S.U.AJ 
a reușit să-1 învingă cu 8—6, 7—5,
1—6, 6—1 pe renumitul jucător austra
lian Roy Emerson. La feminin, primul 
loc a revenit campioanei de la Wim
bledon, Margaret Smith (Australia) Ea 
a învins-o, în finală, cu 5—7, 6—3, 6—2. 
pe Nancy Richey (S.U.A.).

VOLEI

• De cîteva zile se află în R.P. Chi
neză echipele selecționate de volei ale 
Japoniei. In primele meciuri, formațiile 
oaspete au întîlnit, la Șanhai, repre
zentativele R.P Chineze. Victoriile au 
fost împărțite : la feminin, echipa japo
neză. campioană mondială, a repurtat 
victoria cu scorul de 3—0 (15-9, 15-8, 15-1), 
în timp ce la masculin gazdele au cîști
gat cu același scor (15-13, 15-7, 17-13).
LUPTE

• Echipa de lupte a Bulgariei, avînd 
în frunte pe cunoscuții campioni Sif*  y- 
nov. Ahmedov, Valcev și Mustafov a so
sit în Mexic, unde va susține mai multe 
întîlniri cu luptătorii mexicani care se 
pregătesc pentru Jocurile Olimpice.

CICLISM

• Cicliștii polonezi și-au început pre
gătirile în vederea marilor curse rutiere 
din anul viitor. Un lot de 20 de sportivi 
printre care Ian Kudra, Rajmund Zie
linski, Stanislav Gazda, Josef Beker, 
Tadeusz Zadrojni, se află în tabără de 
pregătire într-o stațiune de pe țărmul 
Mării Baltice. Tot aici se antrenează și 
cicliștii selecționați pentru Jocurile 
Olimpice.

• Uniunea internațională de ciclism 
a omologat ca nou record mondial per
formanța de 1:16,2 realizată în proba de 
1 000 m cu start de pe loc, de către spor
tiva sovietică Galina Ermolaeva. Acest 
rezultat a fost înregistrat la 6 octombrie 
pe pista velodromului din Erevan. Per
formanța lui Ermolaeva corectează cu 
1,7 sec. vechiul record mondial.

(Agerpres)
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